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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS 
 

 
 RESOLUÇÃO/CONSUNI Nº 002/2010, de 06 de dezembro de 2010. 
 

Institui o Fundo Institucional de Apoio a Pesquisa Ensino       
e Extensão - FUNPEEx da Fundação Universidade do 
Tocantins e da outras providencias. 
  

O Presidente do Conselho Universitário da Universidade do 
Tocantins - UNITINS, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, 

considerando a necessidade de consolidar e/ou incrementar as atividades de 

pesquisa, ensino e extensão no âmbito da Universidade, considerando 

deliberação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE de,   

03 de dezembro de 2010, homologado por deliberação do Conselho  

Universitário – CONSUNI em, 03 de dezembro de 2010, RESOLVE: 
 

Art 1º. Instituir o Fundo Institucional de Apoio à Pesquisa  Ensino 

e Extensão – FUNPEEx. 

 
Art 2º. A Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS, no 

exercício de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, devem 

desenvolver planos, programas e projetos especiais voltados à prestação de 

serviços e conseqüente captação de recursos complementares, visando a 

melhoria das condições materiais e humanas no âmbito da instituição.  

 

                     Parágrafo Único – A prestação de serviços e conseqüente 

captação de recursos que se refere o caput deste artigo devem estar  

vinculados às obrigações decorrentes de convênios, contratos, cursos, 

acordos e similares de interesse da Universidade e de terceiros, desde que 

sejam compatíveis com sua atividade fim. 

 



 
 
 
 

2 
 

 

Art 3º. Os planos, programas e projetos especiais de que trata o 

artigo anterior deverão ser preliminarmente submetidos à apreciação da 

Câmara Técnica competente e homologados pelos órgãos colegiados 

superiores da Universidade, e posteriormente encaminhados à Diretoria 

Jurídica para elaboração do instrumento legal apropriado.  

 
                     Art 4º. O Fundo Institucional de Apoio a Pesquisa, Ensino e 

Extensão -  FUNPEEx, será constituído dos seguintes recursos: 

                             
                     I – Do percentual de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor  

total de todos  convênios, contratos, cursos, acordos  e  similares de que trata 

o artigo anterior, celebrados com  instituições de fomento ao ensino e a   

pesquisa científica,  de produção cultural e similares e ações extensionistas 

públicas, privadas e mista, nacionais e internacionais;  

II – Dos recursos referentes a 50% (cinqüenta por cento) da taxa 

de administração dos convênios, contratos, acordos e similares, firmados com 

agentes financiadores externos, que não permitem incidência do percentual do 

FUNPEEx, conforme estabelece o caput Artigo 7º, § 1º e § 2º da Instrução 

Normativa/CONSUNI Nº 02, de 23 de setembro de 2010.  
III - Dos saldos de recursos de projetos financiados por agentes 

externos  não utilizados, bem como os resultados das aplicações desses 

recursos no   mercado financeiros. 

 IV – De recursos específicos, previstos, destinados ou alocados 

no orçamento da Universidade. 

               

                     § 1º - Os recursos destinados ao FUNPEEx serão recolhidos em 

conta corrente específica a ser aberta para esse fim, cujo gerenciamento 

financeiro e contábil  ficará à cargo da Pró -Reitoria de Administração  

Finanças,  com acompanhamento de um Comitê Técnico Científico 

Tetrapartite. 
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                     § 2º - O Comitê Técnico Científico Tetrapartite de que trata o 

parágrafo anterior, será constituído de 03 (três) membros titulares e 03 (três) 

membros suplentes, sendo um membro titular e um membro suplente para 

cada Pró-Reitoria: Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Pesquisa, Pró-

Reitoria de Extensão e Pós-Graduação e Pró-Reitoria de Administração e 

Finanças.  

    

                     § 3º - Os recursos do FUNPEEx serão utilizados, conforme 

anexo, para incremento das atividades fins das Pró-Reitorias de Pesquisa, de 

Graduação, de Extensão e Pós-Graduação e de Administração e Finanças 

mediante respectivos planejamentos semestrais, analisados pelo Comitê 

Tetrapartite, encaminhados e apreciados pelas respectivas  Câmaras, com 

análise e encaminhamento final  pelo CONSEPE.  

                       

                     § 4º - Consideram-se como atividades fins das Pró-Reitorias de 

Pesquisa, Graduação, Extensão e Pós-Graduação e Administração e 

Finanças com financiamento total ou parcial com recursos do FUNPEEx: 

                      
                     I – Desenvolvimento de projetos de pesquisa e projetos e/ou 

programas de ensino e extensão que: - não possuam fomento de outras 

agências, que se caracterizem de interesse social e/ou envolvam questões 

regionais, com prioridade para os de natureza interdisciplinar e no seguimento 

do Plano Plurianual de Investimentos - PPI e  Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI vigentes. 

            II – Participação de docentes, pesquisadores e pessoal técnico 

administrativo em eventos técnicos e científicos nacionais e internacionais que 

sejam de interesse e/ou venham beneficiar diretamente a Comunidade 

Científica, Universitária e demais coletivos sociais, tecnológicas do Estado do 

Tocantins e do Brasil.                               



 
 
 
 

4 
 

           III - Publicações editoriais do corpo docente e discente de 

interesse das comunidades científico-acadêmica universitárias do Estado do 

Tocantins e do país.    

                                               
                    IV – Fortalecimento dos grupos, núcleos e demais instâncias  

articuladoras de pesquisa por meio  de aquisições de materiais de consumo, 

materiais permanentes, construções, reformas e ampliações de estruturas 

físicas e serviços de terceiros (pessoa física ou jurídica).            

V – Concessão de bolsas de estudo de curto e médio prazo para 

fins de capacitação e aperfeiçoamento dos docentes, discentes e pessoais 

técnicos administrativos. 

 
§ 6º - Os recursos do Fundo não disponibilizados para 

atendimento de projetos deverão estar aplicados no mercado financeiro, de 

acordo com legislação vigente, com acompanhamento do Comitê Tetrapartite 

e seus resultados deverão ser contabilizados ao FUNPEEx. 

                      

§ 7º - Os saldos de recursos oriundos de fonte de financiamento 

externo e suas aplicações no mercado financeiro, quando não utilizados na 

sua totalidade, até a conclusão dos respectivos projetos, deverão ser 

devolvidos ao FUNPEEx no prazo a ser estabelecido, através de transferência 

ou depósito bancário, com apresentação de cópia do comprovante ao Comitê 

Técnico Científico Tetrapartite e à Pró-Reitoria de Administração e Finanças. 

                     

                   § 8º- Os recursos não utilizados de que trata o parágrafo anterior, 

deverão ser destinados ao fortalecimento da unidade de pesquisa que os 

originou, conforme estabelecido no inciso IV deste artigo. 

 

                   § 9º- Os recursos utilizados de forma inadequada, ou em 

desacordo com a programação financeira do projeto apresentado, deverão ser 
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restituídos pelos beneficiários ao FUNPEEx, no prazo a ser estabelecido pelo 

Comitê Técnico Científico Tetrapartite. 

 

                   § 10- Os equipamentos e material bibliográfico produzido ou 

adquiridos com recursos do FUNPEEx integrarão o patrimônio da UNITINS. 

 

Art. 5º - Todos os programas e projetos executados pela UNITINS 

terão um coordenador com respectivo suplente, nomeados pelo Reitor, 

observando-se o que estabelece esta Resolução. 

                 
                   Parágrafo Único - O Coordenador será o responsável pelo 

monitoramento dos serviços executados e/ou produtos obtidos, pela 

consecução dos objetivos e pela respectiva prestação de contas, respeitados 

os fluxos administrativo, financeiro e orçamentário. 

                         

            Art. 6º - O docente-pesquisador proponente dos programas e 

projetos exercerá a coordenação dos mesmos, ainda que cumulativamente, de 

acordo com as diretrizes adotadas pela Pró-Reitoria a qual for vinculado.  

 
                    § 1º     A participação dos servidores Docentes e Administrativos 

desta IES, para exercer apoio técnico operacional, será limitada a 

simultaneidade em até 03 (três) projetos ou programas, assegurando-se o 

rodízio entre os servidores das mesmas categorias funcionais das demais Pró-

Reitorias. 

                    § 2º - Os critérios que tratam o parágrafo anterior caberão à 

respectiva Câmara estabelecer. 

                   
                    § 3º - A participação do pessoal docente e técnico administrativo 

de nível superior deverão ser compatíveis com sua área de formação. 
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                    § 4º - A participação de pessoal docente e técnico que exerça 

funções relacionadas com a atividade fim poderá ser cumulativa em 

conformidade com a natureza do programa ou projeto, desde que não haja o 

comprometimento dos trabalhos de rotina do servidor envolvido. 

 

                    
                   § 5º - Os servidores que comporão as equipes dos programas ou 

projetos deverão ser contemplados nos planos de trabalhos respectivos, os 

quais somente poderão ser executados após a aprovação da respectiva Pró-

Reitoria. 

                  
                   Art. 7º - Os casos omissos na presente Resolução serão 

regulamentados a posteriori, pelo Conselho Universitário. 

 

                   Art. 8º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 
 
 
 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Fundação 
Universidade do Tocantins, em Palmas-TO, aos 06 dias do mês de 
dezembro de 2010. 
 
 
 
 
 
 

ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONÇALVES 
Reitor da UNITINS/Presidente do CONSUNI 
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ANEXO À RESOLUÇÃO/CONSUNI Nº 002, 06 de dezembro de 2010. 

Área Itens Financiáveis Percentual % 

 
 

Ensino 
 
 
 

Material de Consumo 
Material Permanente 
Serviços de Terceiros (Pessoa física) 
Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) 
Vencimentos e Vantagens Fixas 
Obrigações Patronais 
Consultoria 
Diárias 

 
 
 

   20 
 

 
 
 

Pesquisa 
 

Material de Consumo 
Material Permanente 
Serviços de Terceiros (Pessoa física) 
Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) 
Vencimentos e Vantagens Fixas 
Obrigações Patronais 
Consultoria 
Diárias 

 
 
 

   25 

 
 
 

Extensão 
 
 

Material de Consumo 
Material Permanente 
Serviços de Terceiros (Pessoa física) 
Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) 
Vencimentos e Vantagens Fixas 
Obrigações Patronais 
Consultoria 
Diárias 

 
 
 

   20 

 
 
 

Administração 
e Finanças 

Material de Consumo 
Material Permanente 
Serviços de Terceiros (Pessoa física) 
Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) 
Vencimentos e Vantagens Fixas 
Obrigações Patronais 
Consultoria 
Diárias 

 
 
 
 

   15 

Bolsa 
PIBIC –UNITINS 
Pró-Jovem 
Pós-Graduação, Estágio e Formação Continuada 

 
10 

Outros 
Participação em eventos Nacionais 
Participação em eventos Internacionais 
Passagens (aéreas/terrestres) 

 
  10 

 
Total 

 
 

 
 

100 
 

                          
 


