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I - MANUAL DA FAPE 
 
A FAPE na qualidade de Entidade de Apoio quanto à gestão administrativa-financeira 
dos recursos destinados aos projetos vinculados à EEL/USP, definiu neste manual, 
processos administrativos que tem como objetivo garantir o cumprimento das normas e 
diretrizes da EEL/USP, bem como sua integridade junto aos órgãos governamentais e 
perante a sociedade como um todo, e ainda, manter a confiabilidade e credibilidade da 
Fundação junto ao MPE - Ministério Público do Estado e ao TCE -Tribunal de Contas do 
Estado, protegendo por consequência, a própria Coordenação do projeto. 
A FAPE, para exercer o gerenciamento de projetos executados na USP, instituiu 
Normas e Procedimentos Operacionais (PO) destinados às atividades de apoio 
administrativo aos projetos. 
 

II – PROPOSTAS DE PROJETOS 
 
Este instrumento tem a finalidade de auxiliar os Coordenadores de Projetos, docentes 
da EEL/USP, na elaboração de p ropostas/orçamentos de projetos que serão 
gerenciados pela FAPE. 
Para apresentação do Projeto, a Coordenação deverá descrever de maneira clara e 
sucinta o projeto de acordo com o Procedimento: 
 

 “PO Gestão de Projeto de Pesquisa” (quando pesquisa) 
ou 

“PO Gestão de Projeto de Prestação de Serviços” (quando serviços) 
ou 

“PO Gestão de Projeto de Cursos” (quando ensino) 
 
Para estas categorias, segue-se o fluxograma: 
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Aprovação de Projetos de Serviço – Análises de Laboratório, 
Assessoria, Consultoria e Pesquisa.
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Também é necessário o preenchimento e entrega na FAPE: 
 

“PO Termo de Compromisso” 
“PO Acordo de Trabalho” 

 
Para se iniciar uma atividade de projeto é necessário um instrumento jurídico firmado 
entre a FAPE e a Entidade/Empresa interessada no desenvolvimento do projeto: 
 

“PO Minuta de Contrato” 
ou 

“PO Termo de Cooperação” 
 

Este instrumento poderá ser um convênio; contrato; acordo de cooperação; ordem de 
serviços ou qualquer outro documento formal estabelecido pelas partes, devidamente 
acompanhado de uma Proposta/Orçamento. 
A Minuta de Contrato pode ter a forma de contrato, convênio, acordo, patrocínio, dentre 
outros, de acordo com a origem dos recursos, se oriundos de órgãos/empresas 
públicas ou privadas, nacionais ou internacionais. A minuta tem cláusulas e termos 
contratuais, que seguem na maioria das vezes o padrão do contratante, devendo 

Aprovação de Projetos Educacionais – Cursos de Especialização, Difusão, eventos de curta duração
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sempre ser submetida à Diretoria Executiva para análise e aprovação. Quando o 
contratante não possuir um modelo próprio desse documento, o Coordenador deverá 
solicitar à Diretoria da FAPE. 
A análise dos documentos pela FAPE é realizada pela Diretoria. O prazo para análise é 
de 10 dias aproximadamente. Em alguns casos é necessário um parecer jurídico, o que 
demanda maior tempo. Após análise, o Coordenador receberá um comunicado sobre a 
situação do projeto e novas orientações. 
A falta de qualquer um dos documentos implicará na não aprovação do projeto.    
As atividades do projeto, bem como a realização de desembolsos somente poderão 
ocorrer após assinatura do Instrumento Contratual (Contratante X FAPE). Na ocorrência, 
a responsabilidade administrativa/financeira será de exclusivamente do Coordenador do 
Projeto. Despesas, compras, contratações e/ou pagamentos com data anterior ou 
posterior à data de assinatura do instrumento contratual não são autorizados pela FAPE. 
Na ocorrência desse fato, a responsabilidade e desembolso será única e exclusivamente 
da Coordenação do Projeto. A data de assinatura do instrumento contratual, pelas 
partes, é a data oficial para o início das atividades do projeto.  
Os desembolsos programados no Plano de Trabalho, só serão efetivados com a 
existência de recursos financeiros já depositados na conta do projeto na FAPE. 
 

III - GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
 
Definir, tão detalhadamente quanto possível, as quantidades físicas, especificação ou 
qualificação de todos os recursos necessários em cada etapa, procurando estabelecer a 
época ou as datas em que se tornarão essenciais. 
O cronograma físico e financeiro servirá para a elaboração do cronograma de 
desembolsos (pagamentos). Devem estar adequados ao cronograma de recebimentos 
para manter o equilíbrio financeiro durante a execução projeto. 
É comum haver situações em que a realização do projeto inclui o atendimento às 
diversas exigências dos patrocinadores dos projetos, tais como reuniões de 
coordenação, relatórios gerenciais ou de andamento, relatórios parciais ou finais, etc. Os 
custos envolvidos com tais atividades devem ser orçados adequadamente. 
Os tipos de despesas são: 
 

1. Pessoal científico, pessoal técnico, pessoal administrativo 
 

a. Contratação de Pessoal Externo 
 

i. Pessoal Autônomo: Contratação de Serviços prestados por 
Pessoa Física 
Qualquer contração de autônomos – sem vínculo empregatício, 
esporádico ou não, com tempo determinado, sempre será mediante 
contrato de prestação de serviços, e há encargos de 20% sobre o 
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valor dos serviços – lembrando que este percentual não inclui os 
impostos a serem descontados na fonte da remuneração paga ao 
pessoal (ex: imposto de renda, INSS e Imposto sobre Serviços (a 
menos que o interessado tenha registro na prefeitura e comprove 
estar em dia com pagamento desse imposto). 
Para solicitar o pagamento, deve ser seguido o: 
“PO Requisição de Pagamento” 
 

ii. Pessoal Celetista: Sob o regime de trabalho CLT 
O pessoal necessário ao projeto poderá ser contratado, conforme o 
caso, sob o regime da CLT – Consolidação das leis do Trabalho por 
tempo indeterminado. Em certos casos, poderão ser admitidas 
contratações de profissionais autônomos (Pessoa Física) - sem 
vínculo empregatício, porém este tipo de contratação deverá ser 
para trabalhos especificamente técnicos devidamente descritos de 
forma clara e objetiva em plano de trabalho/atividades. 
O pessoal celetista adquire vários direitos trabalhistas, cujo 
pagamento ocorre, freqüentemente, na rescisão do contrato de 
trabalho (ex.: férias não gozadas, décimo terceiro salário, etc.). 
A incidência de encargos sociais sobre a remuneração no caso 
pessoal celetista é de 80% mais benefícios tais como Vale 
Transporte (obrigatório e na forma da lei) e Vales Refeição e Vale 
Alimentação (facultativos e a critério da Coordenação). 
Os profissionais em regime CLT serão contratados por Trabalho por 
tempo indeterminado. Em contratos desta natureza, no regime da 
CLT, os custos dos encargos sociais dependem do tempo que o 
empregado permanecer na empresa. Para duração maior que um 
ano, a incidência dos encargos sociais é da ordem de 80% mais os 
benefícios. Nos casos em que ocorrerem dispensas de 
empregados antes de se completar um ano, o percentual de 
encargos sociais sobre a remuneração aumenta na proporção 
inversa da duração do contrato de trabalho. 

Tanto para o pessoal celetista como pessoal autônomo, os percentuais 
acima mencionados não incluem os impostos retidos na fonte sobre a 
da remuneração paga - ex: Imposto de Renda, INSS e ISS (a menos 
que o contratado tenha registro na prefeitura e comprove o recolhimento 
regular desse imposto). 
 
iii. Bolsistas 

Não há qualquer tipo de desconto sobre bolsa. Bolsistas de 
graduação ou pós-graduação terão contratos baseados em Planos 
de Pesquisa e deverão estar participando regularmente de cursos 
de entidade de nível superior e apresentar documento 
comprobatório de sua matricula efetiva como aluno regular. As 
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modalidades, tipo e respectivos valores mensais de bolsas tem 
como base os valores da FAPESP. 
 

b. Pesquisadores/Docentes/Pessoal da EEL/USP 
Estes são considerados como profissionais autônomos. Se seu regime de 
trabalho na USP for RDIDP devem solicitar autorização da CERT para 
participação em atividades de projetos remunerados. As Resoluções da USP 
devem ser observadas. O pagamento deverá ser efetuado como Pessoa 
Física. 
Para solicitar o pagamento, deve ser seguido o: 
“PO Requisição de Pagamento” 
 

2. Recursos necessários ao projeto 
 

a. Material de Consumo 
Incluem-se neste item, todos os materiais de consumo, sejam eles peças, 
componentes ou matérias primas para construção de protótipos, reagentes, 
sejam aqueles destinados ao processamento de dados, escritório, desenhos, 
pequenas ferramentas ou as de desgaste rápido, materiais para limpeza, 
manutenção e reparos de instalações e equipamentos, roupas profissionais, 
combustíveis e lubrificantes, etc. 
Materiais como pequenas ferramentas, grampeadores, porta-lápis, 
apontadores, caixas de entrada e saída e outros materiais de longa duração, 
mas de valor reduzido, são também classificados com materiais de consumo. 
Para solicitar a despesa: 
“PO Requisição - Compras” 
 

b. Material a ser importado 
Quando de tratar de materiais importados (não adquiridos no mercado 
nacional), devem ser acrescentadas ao custo, as despesas de importação, 
tais como: frete internacional e frete local, seguro de transporte, despesas 
bancárias de remessa de numerário ao exterior, desembaraço alfandegário, 
etc. (atenção: estes gastos podem variar significativamente dependendo do 
valor, peso, volume, cuidados especiais no transporte e manuseio, etc. 
Os custos com material importado incluem além do valor do material, 
despesas com transporte, seguro, desembaraço alfandegário, armazenagem, 
transporte local, serviços de despachante, etc. 
Considere que preços no exterior, também, estarão sujeitos a inflação e 
variação nos custos em decorrência da flutuação de taxas cambiais no 
mercado internacional. 
Além dos materiais mencionados, incluem-se neste item, todos os 
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equipamentos e outros materiais, cuja utilização está prevista durante a 
execução das atividades propostas, os quais deverão ser adquiridos fora do 
território nacional. 
Para solicitar a despesa: 
“PO Requisição de Material Importado” 
 

c. Material Permanente 
Este item inclui todos os equipamentos, máquinas, mobiliário, etc. 
indispensáveis ao desenvolvimento dos projetos. São itens de vida útil 
prolongada. 
Nos casos em que estes itens tiverem que ser importados, aplica-se aqui as 
mesmas observações relativas ao material de consumo importado. No caso 
de material permanente, a recomendação é, também, comprar jogos extras 
de peças de reposição. 
Para solicitar a despesa: 
“PO Requisição - Compras” 
 

3. Serviços de Terceiros 
Esta rubrica comporta despesas como serviços de processamento de dados 
prestados por terceiros, inclusive de softwares, consultoria, seguros contra 
incêndio, roubo de materiais, de equipamentos e/ou de instalações, seguro 
de vida e de acidentes, manutenção e reparos de equipamentos e/ou de 
instalações feitos por terceiros, aluguéis, traduções, pessoal extra para 
serviços eventuais, serviços de limpeza e segurança, serviços de instalações 
elétricas e hidráulicas, instalação de aparelhos de ar condicionado, de 
sistemas telefônicos, colocação de divisórias, reformas de instalações físicas, 
etc. 
Relembrando que estes serviços, quando prestados por terceiros - pessoas 
físicas (autônomos), sofrem a incidência dos encargos sociais de 20%. 
Para solicitar a despesa: 
“PO Requisição - Serviços” 
 

4. Viagens e Estadias 
Este item inclui despesas com passagens, hospedagem, transporte local 
(taxi, ônibus, etc.), refeições, etc.  
Despesas com obtenção de passaportes, vistos de entrada não podem ser 
reembolsadas. 
As despesas de viagem serão reembolsadas mediante apresentação de 
comprovantes hábeis, tais como: Notas Fiscais de hotéis, de restaurantes, 
tickets de passagens, recibos de táxi, etc. 
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Para solicitar a despesa: 
“PO Requisição de Viagens e Estadias” 
 

5. Material bibliográfico de suporte ao projeto 
Esta rubrica comporta despesas com aquisição de literatura técnica, tais 
como: livros, manuais, revistas, “proceedings” de congressos e demais 
publicações a serem utilizados no projeto. É válida também para o 
pagamento de taxas de publicação de artigos em revistas, congressos e 
livros. 
Quando se tratar de material didático como livros, apostilas e outros 
destinados a distribuição aos alunos em cursos deverão ser classificados na 
rubrica Material de Consumo. 
Para solicitar a despesa: 
“PO Requisição - Compras” 
 

6. Capacitação de pessoal. 
Esta despesa se aplica a participação de pessoal do projeto em cursos, 
eventos, redes de cooperação, taxas associativas.  
Para solicitar a despesa: 
“PO Requisição - Compras” 
 

7. Diárias 
Só é permitido a individuos com relação direta a fundação – Funcionários, 
Diretoria e Conselho, e ao projeto (descrito no projeto). 
Entende-se por diária a indenização a que faz jus o servidor, docente ou 
pesquisador, que possua vínculo formal com o projeto ou estatutário de 
trabalho, quando este se deslocar, temporariamente, da respectiva localidade 
onde exerce suas funções, devendo os valores obedecerem aos patamares 
fixados no Decreto Estadual 3.498/2004 (utiliza-se o padrão da FAPESP), ou 
norma posterior, na forma da tabela anexa.  
As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede, em forma de 
valor equivalente a 30% (trinta por cento) a título de alimentação e 70% 
(setenta por cento) a título de pousada, destinando-se a indenizar o servidor 
das despesas decorrentes, não estando sujeitas a apresentação de 
comprovantes de despesas. 
Nos convênios em que for previsto o pagamento de despesas com 
hospedagem e alimentação não será permitido o pagamento de diárias. As 
despesas decorrentes de hospedagem e alimentação podem ser pagas a 
terceiros que não possuam vínculo formal com o projeto ou estatutário com a 
instituição convenente devendo, de todo modo, ser apresentados os 
comprovantes relativos a referidos gastos no momento da prestação de 
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contas do convênio, sob pena de determinação de devolução dos recursos. 
Os valores máximos de pagamento de despesas com hospedagem e 
alimentação devem obedecer ao estabelecido no projeto. 
Para solicitar a despesa: 
“PO Requisição de Diária” 
 

IV - INCIDENCIAS DE TAXAS 
 
São aplicadas sobre o valor global do projeto. 
 

Destinação Instrução 
Taxa FAPE 10% 

Recolhimento à USP 

5% - Consultar as atualizações nas Resoluções 
da Reitoria da USP. Serão retidos quando da 

entrada de recursos na conta do projeto 
envolver convênio formal com a USP contratada  

Recolhimento à EEL 

5% - Quando o projeto envolver convênio formal 
com a USP contratada 

10% - Quando o projeto for diretamente 
contratado pela FAPE, sem USP contratada 

Recolhimento ao 
Departamento 

O percentual é estabelecido pela próprio 
Departamento e apresentado no projeto. 

 
 
V – RESPONSABILIDADES  
 

1. Responsabilidades do Coordenador do Projeto junto a FAPE 
O Coordenador ao assinar o termo de compromisso com a FAPE assume 
obrigações e responsabilidades sobre todas as ações praticadas no projeto sob a 
sua coordenação. À FAPE não compete realizar qualquer ação relativa ao projeto – 
desde a sua negociação até o seu término – sem a ciência e a autorização 
expressa do Coordenador. 
O Coordenador deve manifestar-se expressamente quando da necessidade de 
providências e ações que devem ser tomadas pelo pessoal administrativo da 
FAPE, por meio de documentos/formulários próprios. 
 

2. Responsabilidades do Coordenador do Projeto junto a USP 
• Cumprir e fazer cumprir as regras da USP para contratação de docentes e 

funcionários da USP, observado: 
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o Professores da USP em Regime RDIDP, remunerados ou não, devem 

ser credenciados na CERT (art. 12 da Resolução 3533/99); 
o Professores da USP em Regime RTP e RTC não necessitam da CERT. 

• Orientar e acompanhar a execução das atividades técnicas e administrativas 
pertinentes ao projeto. 

• Providenciar relatórios periódicos das etapas do projeto ou conforme acordado 
com Contratante/Patrocinador/Financiador do projeto e a FAPE; 

• Cuidar para que sejam observadas as regras da USP para contratação de 
professores para o curso. 
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