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APRESENTAÇÃO

Este guia apresenta algumas informações para orientar os pesquisadores durante 

a elaboração do orçamento dos projetos de pesquisa, tendo em vista a submissão 

às chamadas e/ou editais das agências de fomento. As informações contidas neste 

Guia não substituem a orientação disponível na Coordenadoria de Convênios da 

UNICENTRO e não possui a intenção de responder a todas as exigências dos editais 

ou chamadas das entidades de fomento. 

Este guia é produto da Dissertação apresentada ao Mestrado Profissional de Gestão 

da Informação, da Universidade Estadual de Londrina realizado em Convênio Com a 

Escola de Governo do Paraná. Nele estão apresentados os resultados da pesquisa 

realizada junto a professores pesquisadores e gestores administrativos de projetos 

de pesquisa da UNICENTRO. A escolha dos pesquisadores foi realizada a partir do 

número de projetos financiados, os quais foram levantados a partir dos documentos 

disponíveis na Diretoria de Prestação de Contas da UNICENTRO. O número de 

pesquisadores entrevistados foi de cinco e durante as entrevistas foi levantado que 

os mesmos já haviam recebido financiamento para aproximadamente cinquenta e 

oito projetos financiados pela FINEP, CAPES, CNPq, SETI, Fundação Araucária e 

FAPESP.



SUMÁRIO

 

OBJETIVO  ..................................................................................................................5

ALGUMAS QUESTÕES INICIAIS ...............................................................................5

O QUE DEVEMOS CONHECER DA INSTITUIÇÃO ANTES DE INICIAR A 
ELABORAÇÃO DE UM PROJETO .......................................................................6

OS SETORES RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE CONVÊNIOS NA 
UNICENTRO ..........................................................................................................6

COMO ESSES SETORES AUXILIAM A GESTÃO DOS PROJETOS

DE PESQUISA .......................................................................................................7

PENSANDO O PROJETO ...........................................................................................8

O QUE PRECISO SABER ANTES DE ELABORAR O ORÇAMENTO ................8

AS DESPESAS E SEUS ELEMENTOS E SUB-ELEMENTOS  .........................10

Diárias ...........................................................................................................10

Material de consumo ...................................................................................10

Material de expediente ................................................................................10

Combustíveis ...............................................................................................10

Material laboratorial .....................................................................................10

Material químico ..........................................................................................11

Material biológico ........................................................................................11

Material de Informática ................................................................................11

Serviços de Terceiros Pessoa Física .........................................................11

Serviços técnicos profissionais .................................................................11

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica .....................................................11

Serviços técnicos profissionais .................................................................11

Serviços laboratoriais .................................................................................11

Serviços gráficos .........................................................................................11

Hospedagem ................................................................................................11



Inscrição em cursos e seminários .............................................................12

Fornecimento de alimentação ....................................................................12

Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos ....................12

Serviços de capatazia (despesas de importação) ....................................12

Obras e Instalações .....................................................................................12

Equipamento e Material Permanente .........................................................12

COMO DESCREVER OS ITENS DO ORÇAMENTO ..........................................13

A EXECUÇÃO DO PROJETO ...................................................................................14

COMO SOLICITAR UMA COMPRA ....................................................................15

O PRAZO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA .......................16

RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS PELO COORDENADOR .............................16

OS GESTORES ADMINISTRATIVOS DE CONVÊNIOS DA UNICENTRO ..............17

A GESTÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS PELO SETOR DE 

CONVÊNIOS ........................................................................................................18

COMO OCORRE A FORMALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS FINANCEIROS ......19

RECURSOS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA .......................................................19

RECURSOS DA FINEP .......................................................................................19

RECURSOS DO CNPq ........................................................................................20

COMO SOLICITAR ALTERAÇÕES DOS ITENS DO PLANO DE 

TRABALHO ...............................................................................................................20

COMO UTILIZAR AS SOBRAS DE RECURSOS PROVENIENTES DA 

ECONOMIA DAS COMPRAS ....................................................................................20

COMO UTILIZAR O RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ......................21

DÚVIDAS FREQUENTES .........................................................................................21

GLOSSÁRIO ..............................................................................................................24



OBJETIVO 

Por meio deste guia, busca-se compartilhar alguns recursos informacionais com 

os professores que se dedicam ao desenvolvimento de pesquisas e, por isso, buscam 

captar recursos junto a editais e chamadas das entidades de fomento. 

O objetivo é disponibilizar informações para os professores pesquisadores 

aprimorarem as suas propostas de pesquisa, nos aspectos de elaboração de metas, 

etapas e orçamento antes de submeterem à apreciação das entidades de fomento,  

assim como possibilitar a execução do orçamento junto a UNICENTRO.

ALGUMAS QUESTÕES INICIAIS

Inicialmente é importante lembrarmos que a elaboração dos projetos envolve a 

identificação de objetivos, metas, etapas e cronograma para que seja possível planejar 

a execução da pesquisa e alcançar os resultados. Para isso indicamos a utilização da 

descrição utilizada pela Fundação Araucária para identificar o que são metas e etapas, 

ficando assim identificadas:

	META: são os elementos que compõem o projeto.

	ETAPA: são as ações em que se pode dividir a execução de uma meta. 

As ações devem estar identificadas por unidades de medidas, quantidades e 

valor unitário 

	Busque construir projetos, a partir da sua linha de pesquisa, que tenham 

continuidade. Sempre buscar editais voltados à sua linha de pesquisa. 

	Busque sempre manter um banco de projetos.

	Realize o levantamento dos materiais, serviços e equipamentos que possam 

ser utilizados em seus projetos e que está a disposição em seu departamento.

	Identifique as pessoas que possam colaborar em seus projetos.

	Realize a cotação dos bens e converter o valor para uma moeda forte. Exemplo 

o dólar. Sugere-se que seja acrescentado ao valor de cada item cotado um 

percentual de 20% como margem de segurança para uma possível  variação 

de preços.



O QUE DEVEMOS CONHECER DA INSTITUIÇÃO ANTES DE INICIAR A 
ELABORAÇÃO DE UM PROJETO 

	A localização do setor responsável pelo acompanhamento dos projetos 

de pesquisas financiados. No caso da UNICENTRO, a Coordenadoria de 

Convênios e Captação de Recursos – COORCAP no ramal 1025.

	A estrutura administrativa da Universidade responsável pela execução 

orçamentária e financeira dos projetos. Exemplo: Setor responsável pelos 

convênios, setor responsável pelas compras, setor responsável pela pesquisa, 

setor financeiro responsável pelos pagamentos.

	A localização e o telefone das pessoas que possam esclarecer dúvidas e 

fornecer orientações durante a elaboração dos projetos. 

	Localizar, identificar e relacionar os equipamentos que estão à disposição 

do seu departamento ou em outros setores da universidade que possam ser 

utilizados em sua linha de pesquisa.

	Os procedimentos utilizados na instituição para formalizar as solicitações de 

compras ou contratações de serviços.

	Os trâmites para a compra dos bens ou serviços da pesquisa financiada.

OS SETORES RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE CONVÊNIOS NA 
UNICENTRO

Coordenadoria de Convênios e Captação de Recursos - COORCAP: responsável 

pela coordenação geral dos convênios. 

TELEFONE DE CONTATO: 42-3621-1025.

Diretoria de Convênios - DIRCONV, função: celebrar convênios diversos dentre eles 

os convênios de estágios e homologação de convênios financeiros com instituições 

de fomento.

TELEFONE DE CONTATO: 42-3621-1321.



Diretoria de Captação de Recursos - DIRCAP, função:

	Captação de recursos.

	Prestar informações para elaboração de orçamentos dos planos de trabalho;

	Fornecer as orientações necessárias para a elaboração da solicitação de 

aquisição dos bens dos projetos.

	Orientar os professores sobre os trâmites para a realização das compras com 

recursos de convênios.

	Elaborar e encaminhar as alterações dos planos de trabalho em conjunto com 

a coordenação.

	Elaborar a solicitação de prorrogação de convênios em conjunto com a 

coordenação do projeto.

	Efetuar o registro das propostas de convênios nos sites da agências de fomento 

federais conforme a indicação dos proponentes dos projetos.

TELEFONE DE CONTATO: 42-3621-1381.

Diretoria de Prestação de Contas - DIRPCON, função: 

	Assegurar a execução orçamentária e financeira dos projetos em conformidade 

com a legislação pública vigente.

	Verificar se as solicitações de compras estão em conformidade com o plano de 

trabalho. 

	Prestar orientações sobre a posição orçamentária e financeira dos projetos.

	Prestar as orientações que se fizerem necessárias para a execução dos 

orçamentos dos projetos de pesquisa.

	Elaborar a Prestação de Contas financeira dos projetos as entidades de fomento 

e ao Tribunal de Contas.

TELEFONE DE CONTATO: 42-3621-1075.



COMO ESSES SETORES AUXILIAM A GESTÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA

	Possibilitam a apresentação de projetos de pesquisa bem delineados e 

consistentes com as orientações das chamadas e/ou editais.

	Fornecendo informações de como elaborar a descrição dos itens dos orçamentos, 

de maneira a facilitar a compra e atender a necessidade da pesquisa.

	Contribuem para a redução do tempo para a aquisição dos bens do projeto.

	Possibilitam acompanhar o andamento dos processos de compras. 

	Fornecendo informações sobre como encaminhar os pedidos de compras dos 

insumos e equipamentos que podem ser dispensados de processo licitatório. 

Exemplo: a aplicação da dispensa de licitação baseada no inciso XXI do art. 

24 da Lei 8.666/1993, e art. 34, inciso XXI, da Lei 15.608 do Estado do Paraná. 

PENSANDO O PROJETO 

O objetivo da proposta de pesquisa deve atender ao estabelecido no objeto 

do edital/chamada e o orçamento para a aquisição de bens e serviços deve possuir 

coerência com os itens financiáveis.

 Realizar o planejamento das compras antes da realização das metas e das 

etapas da pesquisa. 

O pesquisador deve possuir a consciência de que nem tudo o que é necessário 

para a execução do projeto se consegue em um único edital ou chamada.

O QUE PRECISO SABER ANTES DE ELABORAR O ORÇAMENTO

 Este tópico tem por objetivo despertar a necessidade de se conhecer o contexto 

que envolve o desenvolvimento do orçamento de um projeto de pesquisa.  

Para isso o orçamento possui uma expressão muito forte no sentido de que irá 

possibilitar ao pesquisador atingir o objetivo proposto. Deste modo, damos destaque 

para os seguintes itens:

a) relacionar o que é necessário para a realização da pesquisa;

b) possuir o levantamento dos equipamentos disponíveis na instituição que podem 

ser utilizados na pesquisa;



c) possuir o levantamento dos dados de pessoas, de instituições, de empresas ou 

departamentos que possam ser parceiros em sua pesquisa;

d) relacionar o objetivo, as metas e as atividades ao cronograma de execução do 

orçamento proposto no projeto;

e) realizar uma pré-cotação dos itens do orçamento  e converte-los em uma moeda 

estável, de modo que seja possível atualizar o valor dos itens sem realizar 

novas cotações;

f) procurar a DIRCOM para verificar se os bens a serem adquiridos no projeto 

estão disponíveis nos registros de preços da UNICENTRO e a que valor unitário;

g) saber que as compras de um mesmo item, quando ultrapassam R$ 8.000,00, 

devem ser submetidas a um processo licitatório;

h) saber que os processos de licitações podem levar no mínimo 60 dias;

i) conhecer os significados dos termos técnicos utilizados pelos editais ou 

chamadas das agências de fomento;

j) saber que para realizar a importação de um bem devem ser incluídas no 

orçamento as despesas com serviços de importação no valor mínimo de 20 por 

cento do produto;

k) elaborar o planejamento da execução do orçamento, relacionando o objetivo, 

as metas e etapas da pesquisa ao tempo necessário para a realização dos 

processos de compras;

l) saber que as entidades de fomento possuem restrições a mudança de itens ou 

valores das despesas de custeio para capital ou de capital para custeio;

m) quando surgirem dúvidas, em relação a elaboração e execução do orçamento, 

dispor-se a procurar a DIRCAP no ramal 1381. A DIRCAP é o setor responsável 

pelo acompanhamento da elaboração dos projetos e responsável por fornecer 

informações sobre a execução do orçamento do projeto;

n) antes de submeter uma proposta a uma entidade de fomento, solicitar ao setor 

de convênios que realize a revisão do orçamento. Esta tarefa é bastante rápida;

o) descrever os bens no orçamento do plano de trabalho, de modo a facilitar a 

aquisição. Não identificar marca ou empresa; e

p) saber que é possível a aquisição de insumos e equipamentos com dispensa de 



licitação conforme o que preceitua a Lei 8.666/93-Lei de Licitações.

AS DESPESAS E SEUS ELEMENTOS E SUB-ELEMENTOS

 Inicialmente é importante saber que os termos: diárias, material de consumo, 

serviços de terceiro (pessoa física), serviços de terceiro (pessoa jurídica), obras e 

equipamento e material permanente são denominados elementos de despesas e os 

detalhamentos são os sub-elementos. Para a elaboração desses itens foi utilizado 

como base a Resolução Conjunta nº 1, de 17 de junho de 2011, expedida pela 

Secretaria de Planejamento do Estado do Paraná, Coordenação Geral e Secretaria 

de Estado da Fazenda.

 Destacamos que existem outros sub-elementos de despesa e que, portanto 

antes de finalizar o projeto deve ser consultada a DIRCAP no ramal 1381.

LEMBRETE: nunca contratar um serviço ou adquirir um bem antes de 

encaminhar ao protocolo o formulário de solicitação de compras ou serviços. Destaca-

se que na UNICENTRO o setor responsável por efetuar as compras é a Diretoria de 

Compras – DIRCOM no ramal 1322.

A seguir são apresentados alguns elementos de despesa e alguns de seus sub-

elementos mais recorrentes. 

Diárias: a despesa com diária é a cobertura das despesas com alimentação 

e pousada dos servidores que se deslocarem de sua sede de trabalho em objeto de 

serviço, em caráter eventual ou transitório. No caso dos projetos de pesquisa, por 

orientação da PROPESP deve se contatado o telefone 42-3621-1033 para informações 

sobre como emitir a solicitação de diárias. 

Material de consumo

	Material de expediente: materiais utilizados em serviços administrativos e 

aquisição de livros.

	Combustíveis: fontes de energia, como gasolina, gás, álcool e afins.

	Material laboratorial: materiais e utensílios usados em análises laboratoriais, 

tais como: gelo, formol e outros materiais utilizados para acondicionamento 

de material para análise, almofarizes, bastões, bico de gás, cálices, 

corantes, filtros de papel, fixadoras, frascos, funis, garra metálica, lâminas 



de vidro para microscópio, lâmpadas especiais, luvas de borracha, metais 

e metalóides para análise, pinças, rolhas, balão volumétrico, becker, conta-

gotas, erlemeyer, pipeta, proveta, termômetro, tubo de ensaio e afins.

	Material químico: registra-se o valor das despesas com todos os elementos 

ou compostos químicos.

	Material biológico: são as despesas com amostras e afins de materiais 

biológicos utilizados em estudos e pesquisa científicas em seres vivos e 

inseminação artificial, como os meios de cultura sêmen e afins.

	Material de Informática: materiais utilizados no funcionamento e manutenção 

de equipamentos de informática. As aquisições que alteram a especificação 

do equipamento original deverão ser especificados como equipamento e 

material permanente.

Serviços de Terceiros Pessoa Física

	Serviços técnicos profissionais: registra-se o valor das despesas 

com serviços prestados por profissionais técnicos, nas seguintes áreas: 

administração, advocacia, arquitetura, contabilidade, economia, engenharia, 

estatística, informática e outras.

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

	Serviços técnicos profissionais: registra-se o valor das despesas com 

serviços prestados por empresas especializadas nas seguintes áreas: 

advocacia, arquitetura, contabilidade, economia, engenharia, estatística, e 

outras.

	Serviços laboratoriais: registra-se o valor das despesas com serviços 

laboratoriais prestados por pessoas jurídicas.

	Serviços gráficos: registra-se o valor das despesas com serviços de artes 

gráficas prestados por pessoa jurídica.

	Hospedagem: registra-se o valor das despesas com serviços de hospedagens 

de convidados, pagos diretamente a estabelecimentos hoteleiros.

	Inscrição de cursos e seminários: registra-se o valor das despesas com a 



inscrição em seminários, cursos e afins.

	Fornecimento de alimentação: despesas com emissão de vale refeição 

para convidados.

	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos: destinada 

a serviços de reparos, consertos, revisões e adaptação de máquinas e 

equipamentos.

	Serviços de capatazia (despesas de importação): valor das despesas 

com serviços de desembaraço aduaneiro (serviços de empresa para realizar 

importação).

Obras e Instalações: refere-se as despesas com construção de edifícios 

públicos.

Equipamento e Material Permanente: refere-se as despesas com aquisição 

de equipamentos, aparelhos, e máquinas para usos diversos, tais como informática, 

engenharia, oficinas, produção industrial e afins. 



COMO DESCREVER OS ITENS DO ORÇAMENTO

 Esta seção tem por objetivo orientar como devem ser descritos os itens no 

orçamento de modo a facilitar a sua aquisição e agilizar o processo de compra. 

Esclarecemos que a apresentação de itens com muitas especificações pode dificultar 

a sua aquisição. Fato como este tem provocado alterações nos orçamentos o que 

demanda tempo e pode prejudicar o andamento da pesquisa.

 A seguir são apresentados exemplos de como descrever os itens no  orçamento 

do projeto:

a) para a aquisição de equipamento: computador de mesa com no mínimo 350 

de HD, 2 GB de memória e monitor com no mínimo 14 polegadas. Identificar 

a quantidade, o valor unitário e o valor total. Nunca identificar a marca ou  o 

fabricante;

b) para a aquisição de passagens terrestres ou aéreas deverão conter a indicação 

do trajeto de ida e volta, acompanhado da quantidade, valor unitário e valor 

total, data e horário de saída e de retorno;

c) para a aquisição de material de consumo: deverão ser relacionados 

individualmente os materiais com a identificação da quantidade, valor unitário e 

valor total sem a identificação de marca ou fabricante;

d) despesas com serviços de terceiros pessoa física: deverá ser descrito a 

atividade a ser desenvolvida pelo profissional com a identificação da quantidade, 

valor unitário e valor total a ser contratado. Sempre prever no orçamento as 

despesas com encargos patronais no percentual de vinte por cento e informar 

ao profissional contratado que serão descontados os impostos cabíveis.

e) despesas com serviços de terceiros pessoa jurídica: deverá ser descrita a 

atividade a ser realizada pela empresa contratada, com a identificação da 

quantidade, valor unitário e valor total a ser contratado.

LEMBRETE: Nunca indicar a marca ou o fabricante do equipamento ou do 
material de consumo. Como sugestões para a descrição dos equipamentos e 
materiais deverão ser consideradas as especificações gerais dos mesmos.

Antes de enviar uma proposta a uma agencia de fomento deve-se submeter 
o orçamento para a apreciação do setor de convênios da UNICENTRO.



Quando houver a necessidade de contrapartida financeira no projeto deve 
ser contatado a PROPESP para tratar sobre a disponibilidade dos recursos.

A EXECUÇÃO DO PROJETO

Para a execução do orçamento devemos saber que:

	Existem setores responsáveis pelo acompanhamento, execução e prestação 

de contas dos recursos de convênios, bem como, a sua localização física. 

No caso da UNICENTRO os setores são a COORCAP e suas Diretorias. Os 

telefones de contatos são: COORCAP 42-3621-1025, DIRCAP 42-3621-1381, 

DIRCONV 42-3621-1321 e DIRPCON 42-3621-1075.

	Devido ao tempo que pode demorar um processo de compra, devemos sempre 

solicitar a aquisição dos bens e equipamentos logo após o recebimento dos 

recursos.

	Jamais solicitar a aquisição de itens do orçamento nos dois meses que 

antecedem ao final da execução do projeto, pois o tempo para a compra de um 

bem leva em média dois meses.

	Identificar previamente junto ao setor de convênios quais são os formulários 

utilizados para solicitar uma compra. Exemplo: Formulário de solicitação de 

compra ou serviço, formulário para solicitar vale alimentação e hospedagens e 

formulário para solicitar passagens.

	Após preencher o formulário de compra ou serviço os processos de compra na 

UNICENTRO são:  

	Encaminhar os processos de compras com antecedência à realização das  

metas ou etapas que irão utilizar os bens.



COMO SOLICITAR UMA COMPRA

Para exemplificar os procedimentos apresentamos o quadro abaixo. Os 

formulários de solicitações são disponibilizados no endereço eletrônico:  <http://www.

unicentro.br/coorcap/captacao/>.

ESPÉCIE DE DESPESA COMO ENCAMINHAR A SOLICITAÇÃO
Hospedagem (para 
visitantes)

Solicitar a reserva de hotel em formulário próprio para convênios. Não serão 
custeadas despesas com lavanderia e telefone. Entregar o formulário na DIRPCON

Alimentação (para 
visitantes) 

Solicitar a emissão de vales refeições em formulário próprio para convênios. 
Entregar o formulário na DIRPCON.

Diárias (para deslocamento 
de servidores a outras 
cidades)

As diárias serão emitidas por Pedido de Empenho em favor do beneficiário, com 
a indicação do motivo, da cidade, da data e horário de saída e data e horário 
de retorno, com no mínimo doze dias de antecedência. No caso das diárias de 
projetos de pesquisa os pedidos deverão ser encaminhados a PROPESP.

Passagens 
Preencher o formulário de solicitação para aquisição de passagens com recursos 
de convênios e efetuar o protocolo. No retorno deverão ser obrigatoriamente 
apresentados os tickets e os PTAS de passagens aéreas.

Bolsas para pesquisa Emitir Pedido de Empenho referente a(s) bolsa(s) com a  indicação da parcela. 

Material de Consumo Preencher o formulário de Solicitação de Compras/Serviços com recursos de 
convênios e efetuar o protocolo.

Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica

Preencher o formulário de Solicitação de Compras/Serviços com recursos de 
convênios e efetuar o protocolo.

Taxa de lnscrição em Evento Emitir Pedido de Empenho em nome da instituição promotora, indicar na descrição 
o nome do participante o nome do evento e o período. 

Material Bibliográfico Preencher o formulário de Solicitação de Compras/Serviços com recursos de 
convênios e efetuar o protocolo.

Equipamento e Material 
Permanente

Preencher o formulário de Solicitação de Compras/Serviços com recursos de 
convênios e efetuar o protocolo.

Pré requisitos para solicitar a aquisição de bens ou serviços:

	preencher o formulário de solicitação de compras ou serviços.

	Indicar em sua solicitação que a aquisição deve ser realizada até uma data 

específica. 

	Informar que no caso de não ser possível a compra até a data indicada, o setor 

responsável deve comunicar imediatamente ao coordenador. Isso possibilita 

que seja realizada a adequação do cronograma da execução do projeto, se for 

o caso.

	Indicar no campo observações do formulário que a aquisição deve ser realizada 

até uma data específica.

	 informar no formulário que, no caso de não ser possível a compra até a data 



indicada, o setor de compras deve comunicar imediatamente o coordenador 

para que seja possível a adequação do cronograma da execução do projeto.

	 apresentar no mínimo três cotações de preços para os itens solicitados. A 

indicação das empresas e valores pelo pesquisador agiliza o processo de 

compra. 

	Entregar nos protocolos da UNICENTRO o formulário destinado a Diretoria de 

Prestação de Contas - DIRPCON:

- no caso de projetos que tenham sido contemplados com aquisição de 

equipamento, de material de consumo ou contratação de serviços de terceiros, 

as solicitações de compra devem ser protocolizadas separadamente, pois as 

mesmas podem possuir trâmites diferentes no momento da compra; 

- no caso da solicitação da compra de material de consumo, os formulários 

devem ser preenchidos separadamente por tipo de material; exemplo material 

de expediente, material laboratorial, vidrarias, reagentes, etc.;

	No caso de dúvidas no preenchimento dos formulários ou procedimentos de 

compras, contatar a DIRCAP no ramal 1381 ou a DIRPCON no ramal 1075.

O PRAZO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

 Primeiramente, deve ser assegurado que a execução da pesquisa ocorra dentro 

da vigência estabelecida no projeto e no convênio. Caso não seja possível, o convênio 

estabelece que a vigência do convênio pode ser alterada, mediante um documento 

denominado Termo Aditivo. Para isso é necessário que haja o entendimento entre as 

partes e a prorrogação seja solicitada com uma antecedência mínima de trinta dias do 

encerramento do convênio. 

RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS PELO COORDENADOR 

As responsabilidades estabelecidas nas cláusulas dos convênios definem como 

obrigações da convenente (UNICENTRO) assegurar que os recursos dos convênios 

serão utilizados com a finalidade de cumprir integralmente os planos de trabalhos 



aprovados pela concedente (AGÊNCIA DE FOMENTO), sendo obrigatória a utilização 

dos recursos do convênio exclusivamente na execução do objeto proposto. 

	Nos casos em que os recursos de convênios forem utilizados em finalidade 

diferente da estabelecida no objeto do convênio, os recursos deverão ser 

devolvidos pela UNICENTRO à agencia de fomento corrigidos monetariamente 

.

	A partir da celebração dos Convênios a UNICENTRO tem por obrigação assegurar 

o cumprimento da Lei Federal nº 8.666/1993, Lei de Licitações estabelecida 

pela Lei do Estado do Paraná nº 15.608/2007, e a utilização da modalidade de 

licitação Pregão nos termos da Lei do Estado do Paraná nº 15.117/2006, que 

determina que as contratações de serviços, obras e aquisição de bens sejam 

efetuadas obrigatoriamente por processos licitatórios. No caso dos convênios 

com recursos federais também deve ser obedecido o estabelecido na Portaria 

Interministerial nº 127/2008 do Ministério do Planejamento.

	No caso de não haver a prestação de contas do convênio ou no caso de 

irregularidade na utilização dos recursos, a UNICENTRO estará sujeita à 

instauração de tomada de contas especial, à devolução dos recursos corridos 

e a serem apuradas as responsabilidades na esfera civil.

	O dinheiro que financia a pesquisa é público e, ao ingressar no caixa da 

instituição, será obrigatoriamente incluído em seu orçamento.

	Todo dinheiro público recebido em convênio está sujeito à fiscalização e gera 

a obrigação de prestação de contas, financeira e técnica para as entidades de 

fomento e, no caso do Estado do Paraná, ao Tribunal de Contas do Estado.

	Obediência ao princípio da Legalidade, em síntese fazer apenas o que a lei 

determina.  

OS GESTORES ADMINISTRATIVOS DE CONVÊNIOS DA UNICENTRO

A gestão administrativa dos convênios é realizada pela Coordenadoria de 

Convênios e Captação de Recursos, em conjunto com a Diretoria de Convênios, com 

a Diretoria de Captação de Recursos e a Diretoria de Prestação de Contas.

Essa estrutura tem por objetivo realizar a gestão de todas as fases dos projetos 



de pesquisas em um mesmo setor. Fases dos projetos: elaboração da proposta, a 

celebração do convênio, o acompanhamento da execução orçamentária e financeira 

e a prestação de contas aos órgãos de fomento.

Todas as diretorias desempenham as suas funções conforme as suas 

denominações, ou seja, a Diretoria de Convênios é responsável pela celebração 

dos convênios da UNICENTRO com outras instituições ou empresas e de outras 

instituições ou empresas com a UNICENTRO; a Diretoria de Captação de Recursos é 

responsável pela captação de recursos externos; a Diretoria de Prestação de Contas 

é responsável pela formalização da Prestação de Contas de todos os projetos que 

possuem recursos oriundos de financiamentos; e a Coordenadoria de Convênios é 

responsável pela coordenação dos trabalhos.

 

A GESTÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS PELO SETOR DE CONVÊNIOS

 A gestão financeira do projeto de pesquisa pela Coordenadoria de Convênios 

tem início a partir da aprovação do projeto pela entidade de financiamento da pesquisa. 

A partir desse momento, a entidade de fomento envia à UNICENTRO a via original 

do Termo de Convênio, acompanhado do plano de trabalho aprovado para que sejam 

coletadas as assinaturas do pesquisador e do Reitor.

 Após receber o Termo de Convênio, a Diretoria de Convênios efetua o registro 

do convênio e realiza o trâmite para a coleta da assinatura do Reitor e a homologação 

junto aos conselhos superiores. Em seguida, repassa cópias dos documentos para o 

registro e acompanhamento das Diretorias de Captação de Recursos e de Prestação 

de Contas. 

 No momento da entrega dos planos de trabalho, a Diretoria de Captação de 

Recursos procede à entrega dos procedimentos para a execução das despesas aos 

pesquisadores. Essa diretoria também é responsável pelos procedimentos referentes 

a alterações ou adequação dos planos de trabalhos e prorrogações dos Termos de 

Convênios.

 Todos os recursos recebidos de convênios são obrigatoriamente inseridos no 

orçamento da instituição, por meio de um processo denominado abertura orçamentária. 

Nele são registradas as despesas fixadas no orçamento do plano de trabalho, conforme 

a padronização e interpretação das rubricas orçamentárias de despesas definida na 



Resolução Conjunta nº 1/2011, expedida pela Secretaria de Planejamento do Estado 

do Paraná e Secretaria da Fazenda. Este processo é formalizado pelo setor financeiro 

da UNICENTRO junto à Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná. Após a inclusão 

do recurso no orçamento da UNICENTRO o pesquisador poderá solicitar as despesas 

aprovadas no orçamento do projeto.

 Após a abertura orçamentária e ocorrer a solicitação de compras efetuada pelo 

Coordenador do projeto, a Diretoria de Prestação de Contas inicia o processo de 

acompanhamento da execução orçamentária do projeto. Para isto a Diretoria efetua 

o registro do plano de trabalho em seus controles. Esse procedimento possibilitará 

gerar informações em relação ao andamento dos projetos para o pesquisador, à 

Coordenadoria de Convênios e às Diretorias, quando solicitado.

COMO OCORRE A FORMALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS FINANCEIROS NA 
UNICENTRO

 A seguir será apresentada uma visão geral de como ocorre o trâmite dos termos 

de celebração de convênios na UNICENTRO.

RECURSOS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA

 Nos casos de Termos de Convênios celebrados com a Fundação Araucária, 

o plano de trabalho é entregue junto com o Termo de Convênios à UNICENTRO. 

Cada plano de trabalho é específico de um pesquisador e os recursos financeiros 

são repassados em uma conta específica do convênio em nome da UNICENTRO 

e a prestação de contas financeira é realizada pela instituição e o relatório técnico 

é elaborado e entregue pelo coordenador na Diretoria de Prestação de Contas da 

UNICENTRO.

RECURSOS DA FINEP

 O plano de trabalho é repassado à instituição, junto com o Termo de Convênio, 

e em seguida o coordenador geral do projeto que realiza as ações com os demais 

pesquisadores. Na UNICENTRO a gestão é realizada pelo Comitê de Pós-Graduação 

e infra-estrutura institucional de pesquisa e Pós-Graduação.



 Os recursos são depositados na conta do convênio em nome da instituição e 

a prestação de contas financeira é realizada pela instituição e a prestação de contas 

técnica é realizada pelo coordenador.

A FINEP financia apenas projetos institucionais e não individuais. 

RECURSOS DO CNPq

 A formalização do processo é realizada diretamente com o pesquisador e a 

UNICENTRO não tem participação no recebimento dos recursos e na prestação de 

contas. Porém, é necessária a anuência do Reitor no processo de concessão. 

 Os recursos são depositados em uma conta específica em nome do pesquisador, 

sendo de sua responsabilidade todos os procedimentos de compras dos bens e 

prestação de contas financeira e técnica ao CNPq.

 No caso da aquisição de equipamento, as regras para uso dos recursos do 

CNPq determinam que seja firmado um Termo de Depósito, entre o CNPq e a instituição 

indicada no Termo de Concessão, no caso a UNICENTRO. Após a aprovação da 

prestação de contas pelo CNPq, o pesquisador deverá emitir o Termo de Doação para 

a UNICENTRO.

COMO SOLICITAR ALTERAÇÕES DOS ITENS DO PLANO DE TRABALHO

 Solicitar formalmente ao setor de Convênios a alteração ou adequação do plano 

de trabalho, indicando o item a ser modificado ou excluído, indicando as quantidades, 

valores unitários e totais e indicando o item a ser incluído com a descrição, quantidade, 

valor unitário, valor total e a justificativa para a modificação solicitada na proposição.

 Depois de recebida a solicitação, será preenchido o formulário próprio e 

encaminhado, via ofício, pelo setor de Convênios à entidade de fomento para a 

respectiva análise e autorização. A compra dos itens incluídos ou alterados poderá 

ser solicitada somente após a autorização pela entidade de fomento. 



COMO UTILIZAR AS SOBRAS DE RECURSOS PROVENIENTES DA ECONOMIA 
DAS COMPRAS 

 Inicialmente o pesquisador deve solicitar ao setor de Convênios quais são 

as sobras de recursos de suas compras, de acordo com as naturezas de despesas 

prevista no orçamento do projeto. Na sequência, deve levantar a sua necessidade e, 

juntamente com o setor de Convênios, elaborarem uma proposta para ser submetida 

para a aprovação da entidade de fomento.

O pesquisador deve sempre solicitar a DIRPCON um relatório do andamento 

de seus projetos para proceder essas análises. 

COMO UTILIZAR O RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

 No caso dos rendimentos, deve-se primeiramente conhecer como o Termo de 

Convênios trata o uso dos recursos de rendimento de aplicação financeira. Sendo 

permitido, deve ser elaborada uma proposta, atendendo a formalidade exigida pela 

entidade de fomento para solicitar a autorização. No caso de o assunto não estar 

explícito no Termo de Convênio, deve ser elaborada uma proposta para a utilização, 

identificando-se o que se pretende adquirir e encaminhar para a apreciação da 

entidade de fomento.

DÚVIDAS FREQUENTES

 1. Por que ocorre a demora para a realização do processo de compra, uma vez 

que o recurso já estava disponível? 

 R.: porque todo o recurso, ao ingressar no caixa da instituição pública, deve ser 

utilizado conforme as leis estabelecidas para o uso de verbas públicas, as quais estão 

definidas nos Termos de Convênios e nas legislações Estadual e Federal que tratam 

do assunto.  

 2. Por que deve ser aberto o orçamento para o repasse, se o dinheiro já estava 

na conta corrente da universidade?

 R.: porque a partir do ingresso de recursos em uma instituição pública, 



independentemente da origem ser de receitas próprias e/ou de financiamento a 

pesquisa, esses recursos passam a ser recursos públicos e, para que possam ser 

utilizados, devem ser incluídos no orçamento da instituição. 

 3. Por que é necessário solicitar a autorização da entidade de fomento para 

mudanças no projeto se o recurso já estava liberado?

 R.: porque a entidade de fomento primeiramente aprova um projeto para 

em seguida repassar os recursos. Este repasse possui algumas determinações da 

entidade que estão definidas nos Termos de Convênios e legislação, como a Resolução 

nº 3/2006 do Tribunal de Contas do Estado, que dispõe sobre as transferências de 

recursos entre as instituições no Estado do Paraná.

 4. Por que não é possível adquirir um item que está previsto no plano de 

trabalho, com uma descrição diferente?

 R.: porque inicialmente a entidade de fomento, para financiar o projeto, realizou 

uma análise do projeto e, baseada nos recursos do projeto, aprovou-o e repassou 

o recurso. Deste modo, para qualquer modificação no projeto, faz-se necessária a 

autorização da entidade de fomento. Esta necessidade também é definida no Termo 

de Convênio.

 5. Por que tanta burocracia para a liberação orçamentária se o recurso já está 

no caixa da instituição?

 R.: porque no caso das instituições públicas do Estado do Paraná, como a 

UNICENTRO, o orçamento é aprovado a partir de uma Lei que aprova o orçamento 

anual. Após a publicação da Lei de Orçamento Anual, as instituições devem solicitar 

a liberação do orçamento, a partir do ingresso da receita, à Secretaria da Fazenda do 

Paraná.  

 6. Por que não posso utilizar os recursos da pesquisa como eu necessito, se o 

recurso foi aprovado para o meu projeto?

 R.: porque o acordo é utilizar o que está escrito no plano de aplicação.

 7. O que fazer quando for constatado que o equipamento descrito no orçamento 

já foi adquirido pela instituição?

 R.: deve-se imediatamente informar o setor de Convênios para, na sequência, 

elaborar uma proposta de substituição do item, solicitando a autorização da entidade 

de fomento. Nesta proposição, devem estar informados o item a ser excluído, a 



quantidade, o valor unitário e o valor total aprovado no plano e identificar o novo item 

a ser incluído com a respectiva descrição, quantidade, valor unitário, valor total e 

apresentar uma justificativa para a exclusão e para a inclusão. 



GLOSSÁRIO

Adequação de rubricas: ajuste dos itens aos sub-elementos de despesas.

Concedente: entidade da União, da Administração Pública Direta ou Indireta 

do Estado ou dos Municípios, responsável pela transferência dos recursos financeiros 

ou pela descentralização dos créditos orçamentários destinados à execução do objeto 

do ato de transferência voluntária. Exemplo: a Fundação Araucária.

Convenente: entidades públicas ou privadas partícipes da formalização do 

ato de transferência voluntária, mediante convênios, acordos ou outros instrumentos 

congêneres. Exemplo a UNICENTRO.

Despesas de capital: inclui as despesas com a realização de obras 

públicas, aquisições de equipamento e material permanente, tais como, máquinas e 

equipamentos, moveis, equipamentos laboratoriais, veículos, etc.

Despesas de custeio: inclui todas as despesas destinadas aquisição de 

materiais de consumo, contratação de serviços de terceiros pessoa física ou jurídica 

e afins.

Executor: entidade da Administração Pública, ou entidade privada sem fins 

lucrativos, recebedora dos recursos e responsável direto pela execução do objeto do 

ato de transferência voluntária, formalizado mediante convênio ou outro instrumento 

congênere. No nosso caso a UNICENTRO.

Orçamento: é o planejamento das ações que pretendemos realizar com base 

em valor e período determinado. Por meio dele é possível indicar a origem das receitas 

e as despesas a serem realizadas.

Interveniente: entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, do Estado 

ou dos Municípios, que participa do ato de transferência voluntária, formalizada 

mediante convênio ou outro instrumento congênere, para manifestar consentimento 

ou assumir obrigações em nome próprio. Exemplo a SETI.

Rubrica: o mesmo que elemento de despesa.

Serviço de terceiro pessoa jurídica: toda a contratação de uma empresa 

para realizar algum serviço.

Serviços de terceiros pessoa física: toda a contratação de pessoa física para 

realizar algum tipo de serviço.

Termo aditivo: instrumento que tenha por objetivo a modificação dos 



instrumentos formais de repasse já celebrados, formalizado durante sua vigência, 

visando a alteração de valores, prazos, objeto pactuado ou obrigações.

Termos de convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação: são os 

instrumentos jurídicos formais que disciplinam as transferências voluntárias de recursos 

públicos e que tenham como partícipes entidades da Administração Pública Direta e 

Indireta do Estado ou dos Municípios e entidades da Administração Pública Federal, 

Estadual ou Municipal, ou entidades privadas sem fins lucrativos, visando à execução 

de programas de trabalho, projeto/atividade ou evento de interesse recíproco.
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