
RELAÇÃO IFES/ICTs x FUNDAÇÕES 
DE APOIO



Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994 

Dispõe sobre as relações entre as instituições 

federais de ensino superior e de pesquisa 

científica e tecnológica e as fundações de apoio.

Legislação

Decreto Federal nº 7.423, de 31 de dezembro 

de 2010 Regulamenta a Lei nº 8.958, de 20 de 

dezembro de 1994.



• Lei nº 8.958/1994 – “Art. 1º As Instituições Federais de Ensino Superior - IFES e as demais Instituições

Científicas e Tecnológicas - ICTs, de que trata a Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, poderão

celebrar convênios e contratos, nos termos do inciso XIII do caput do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de

junho de 1993, por prazo determinado, com fundações instituídas com a finalidade de apoiar projetos de

ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação,

inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos. (Redação dada pela

Lei nº 12.863, de 2013)” (grifo nosso)

Dispositivo Autorizador 



O que é uma Fundação de Apoio?

“É uma Fundação, de natureza jurídica privada e sem fins lucrativos, que possui o credenciamento

prévio submetido ao crivo do Ministério da Educação e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação,

de acordo com a Lei nº 8.958/94, Dec. nº 7.423/10 e Portaria Interministerial nº 191/12 MEC/MCTI.”

• Portaria Conjunta nº 78, de 26 de Novembro de 2018 que autoriza a FUNEPU a apoiar o IFTM

nos termos da Lei nº 8.958/1994.



Papel das Fundações de Apoio

1º) Auxiliar as IFES/ICTs “na captação e geração de recursos extraorçamentários, oriundos das diversas
agências de financiamento nacionais e internacionais, para o desenvolvimento de projetos de pesquisa,
ensino e extensão”;

2º) Contribuir no desenvolvimento desses projetos, já que, além de recursos, torna-se necessário um
aparelhamento gerencial adequado, sendo assim é essencial haver uma gestão administrativa e financeira
dinâmica;

3º) Funcionar como escritório de contratos de pesquisa, viabilizando o desenvolvimento de projetos sob
encomenda (jurisprudência do TCU: Decisão 655/2002 e Acórdão 2.731/2008);

4º) Servir de escritório de transferência de tecnologia, viabilizando a inserção, no mercado, do resultado das
pesquisas desenvolvidas na IFES/ICTs (jurisprudência do TCU: Decisão 655/2002 e Acórdão
2.731/2008);

5º) Intermediar as ações e projetos das IFES/ICTs que guardem relação com o meio externo
(jurisprudência do TCU: Acórdão 2.731/2008).



Tipos de Projetos Desenvolvidos em Parceria com as 
Fundações de Apoio Segundo as Fontes de Recursos

Tipo A - Arrecadação de receitas vinculadas a projetos institucionais (item 9.2.40 do Acórdão n.º 2.731/2008,
- TCU-Plenário);

Tipo B - Repasse de recursos do orçamento da Universidade à Fundação de Apoio (art. 1º da Lei nº
8.958/94);

Tipo C – Parcerias entre as IFES/ICTs e Fundação de Apoio visando a realização de atividades conjuntas de
pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo (Lei n.º 10.793, de 2 de
dezembro de 2004);

Tipo D - Contratos tripartites: Fundação de Apoio, FINEP, CNPq, CAPES e Agências Financeiras Oficiais de
fomento, com a anuência expressa da IFES/ICT (art. 1ºA da Lei 8.958/94);



Plano de Trabalho das Ações e Projetos

Para cada projeto desenvolvido é necessário confeccionar um Plano de Trabalho, no qual seja precisamente definido:

a) objeto, projeto básico, (quando for o caso);

b) prazo de execução limitado no tempo;

c) resultados esperados, metas e respectivos indicadores;

d) recursos da instituição apoiada envolvidos, com os ressarcimentos pertinentes, nos termos do art. 6º da Lei nº 8.958, de 1994;

e) os participantes vinculados à instituição apoiada e autorizados a participar do projeto, na forma das normas próprias da referida

instituição, identificados por seus registros funcionais, na hipótese de docentes ou servidores técnico-administrativos;

f) demonstração dos valores das bolsas a serem concedidas, (quando for o caso);

g) pagamentos previstos a pessoas físicas e jurídicas sem vínculo com a instituição, por prestação de serviços ou fornecimento de

bens, conforme o caso.

Obs.: Além destas exigências legais, observar o Art. 3º da Resolução nº 29/2018, de 21 de Agosto de 2018 do IFTM.



Equipe Técnica do Projeto

• Obs. Os projetos devem ser realizados por, no mínimo, 2/3
(dois terços) de pessoas vinculadas à IFES/ICT, incluindo
docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes
regulares, pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas com
vínculo formal a programas de pesquisa da instituição apoiada.

• Desde que devidamente justificado e aprovado pela IFES/ICT,
poderá haver projetos com a colaboração de Fundação de
Apoio, com participação de pessoas vinculadas à instituição
apoiada, em proporção inferior à prevista no parágrafo anterior,
respeitado o mínimo de 1/3 (um terço).

• Além disso, havendo casos específicos, a IFES/ICT poderá
admitir projetos com participação de pessoas vinculadas à
instituição em proporção inferior a 1/3 (um terço), desde que
não ultrapassem o limite de 10% (dez por cento) do número
total de projetos realizados em colaboração com a Fundação
de Apoio. Salienta-se que para o cálculo desta proporção, não

se incluem os participantes externos vinculados a empresa
contratada.

• Por força do disposto no §7o Art. 6º do Decreto nº 7.423/2010,
deve-se incentivar a participação de estudantes em todos os
projetos, sendo que tal participação deve seguir as regras
internas da IFE/ICT, no que tange a seleção dos discentes, a
qual deve ser pautada nos Princípios da Impessoalidade,
Moralidade e Probidade Administrativa.

• Quando houver participação de estudantes em projetos
institucionais de prestação de serviços, quando tal prestação
for admitida como modalidade de extensão, nos termos da
normatização própria da instituição apoiada, caberá a esta
providenciar os termos de compromisso do estagiário,
observando a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Lei
do Estágio).



Vedações às parcerias firmadas com Fundação de Apoio

• É defeso as IFES/ICTs enquadrarem no conceito de desenvolvimento institucional tarefas que não estejam objetivamente definidas

no Plano de Desenvolvimento Institucional do órgão, tais como:

a) manutenção predial ou infraestrutural;

b) conservação, limpeza, vigilância e reparos;

d) copeiragem, recepção, secretariado;

e) serviços administrativos na área de informática, gráficos, reprográficos e de telefonia;

f) atividades administrativas de rotina; e

g) expansões vegetativas.

Obs. Além disso, é vedada a subcontratação total do objeto dos ajustes realizados pelas IFES e demais ICTs com as fundações de

apoio, com base no disposto na Lei nº 8.958/1994, bem como a subcontratação parcial que delegue a terceiros a execução do núcleo

do objeto contratado.



Não poderão participar dos projetos em parceria com as 
Fundações de Apoio:

a) o cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro
grau de integrantes da equipe de trabalho do projeto.

b) servidor da IFES/ICT que atue na direção das respectivas fundações;

c) ocupantes de cargos de direção superior da IFES/ICT, a qual a fundação é credenciada.

Obs. Quando da propositura do projeto, o Coordenador deve declarar no processo que os impedidos acima não estão
envolvidos no projeto nos termos do §2º, Art. 3º da Lei nº 8.958/1994.



Não poderão ser contratadas pelas Fundações de Apoio, pessoas 
jurídicas que tenham como proprietário, sócio ou cotista:

• a) seu dirigente;

• b) servidor da IFES/ICT; e

• c) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade,

até o terceiro grau de seu dirigente ou de servidor da IFES/ICT por ela apoiada.



Do Regulamento de Compras no Âmbito das Ações e 
Projetos em Parceria com as Fundações de Apoio

• Durante a gestão financeira dos recursos disponibilizados no âmbito dos projetos, a Fundação de

Apoio utiliza-se do Decreto nº 8.241, de 21 de Maio De 2014, que dispõe sobre a aquisição de

bens e a contratação de obras e serviços pelas fundações de apoio no que tange aos projetos,

além de utilizar de maneira subsidiária da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 que institui

normas para licitações e contratos da Administração Pública, quando for o caso.

• Guia para elaboração de Termo de Referência e Templates de Termos de Referência, Link:
http://funepu.com.br/transparencia/formularios.

• Protocolo de Entrega do Termo de Referência.

http://funepu.com.br/transparencia/formularios


Concessão de Bolsas aos Servidores das IFES/ICTs, bem 
como aos Estudantes Regulares

• Os professores, técnicos administrativos e estudantes de cursos técnicos, de graduação e pós-
graduação das IFES/ICTs, poderão receber bolsas de ensino, pesquisa, extensão e de estímulo à
inovação no âmbito dos projetos na forma da Lei nº 8.958/94 (§ 1º do art. 4º c/c art. 4º-B da Lei nº
8.958/94 ), sendo vedada a concessão de bolsas de ensino para o cumprimento de atividades
regulares de magistério de graduação e pós-graduação nas instituições apoiadas (artigo 13, III, do
Decreto nº 7423/2010).

• Além disso, os professores e técnicos administrativos das IFES/ICTs podem receber remuneração
ou retribuição pecuniária por serviços prestados no âmbito dos projetos caracterizados como
prestação de serviços (artigo 21, inciso XI e XII, da Lei nº 12.772/2012).

• Obs. Importante verificar o Art. 27 da Resolução nº 29/2018, de 21 de Agosto de 2018 do IFTM
quanto as vedações para recebimento de bolsas e remunerações.



Do limite máximo para receber retribuição pecuniária, 
remuneração ou bolsa, bem como para execução de projeto

• Segundo a norma do artigo 7º, § 4º, do Decreto 7.423/10 “O limite máximo da soma da
remuneração, retribuições e bolsas percebidas pelo docente, em qualquer hipótese, não
poderá exceder o maior valor recebido pelo funcionalismo público federal, nos termos do
artigo 37, XI, da Constituição”.

• Os docentes sob o regime de dedicação exclusiva devem observar o limite máximo de
horas anuais para execução de atividades e projetos junto à Fundação de Apoio,
computadas isoladamente ou em conjunto, a 8 (oito) horas semanais ou a 416
(quatrocentas e dezesseis) horas anuais.

• Obs. A legislação não trouxe limite máximo para os servidores fora do regime de
dedicação exclusiva, contudo as IFES/ITCs entendem que deve-se aplicar este limite por
analogia, considerando cada específico.
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