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Novo Contexto Legal 

• Lei no 8.958/94 (Lei das Fundações de Apoio)
– Decreto  Federal nº 7.423/2010 
– Decreto Federal  nº 8.241/2014

• Lei no 10.973/04 (Lei da Inovação Tecnológica)• Lei no 10.973/04 (Lei da Inovação Tecnológica)
• Lei no 13.243/16 (Marco Legal)

– Decreto Federal nº 9.283/2018



Principais de Desafios no 
Relacionamento

• Falta de padronização dos procedimentos para
elaboração e aprovação dos Projetos Acadêmicos nas
IFES;

• Carência de normatização e manualização dos
procedimento que garantam a conformidade e
confiabilidade dos procedimentos realizados;confiabilidade dos procedimentos realizados;

• Entendimentos jurídicos diversos das assessorias
jurídicas das IFES sobre as contrações com entidades
de apoio;

• Falta de instrumentos jurídicos padronizados para as
contrações (vide modelos e minutas da AGU de
contratos; editais e ajustes diversos);



Principais de Desafios no 
Relacionamento

• Deficiência na fiscalização da execução dos recursos
pelas IFES;

• Ausência de critérios padronizados para a concessão e
pagamento de bolsa;

• Ausência de sistema informatizados estruturantes para
a gestão e monitoramento dos projetos;

• Ausência de sistema informatizados estruturantes para
a gestão e monitoramento dos projetos;

• Análise e aprovação da prestação de contas dos
projetos de forma tempestiva e eficiente, assegurando
a legalidade, economicidade e legitimidade das
despesas;

• Deficiência no modelo de governança das Fundações
de Apoio (Liderança, Estratégia e Controle) ;



Principais de Desafios no 
Relacionamento

• Deficiência de controles internos e da institucionalização de
uma cultura de prevenção de risco;

• Ausência de transparência nos sítios eletrônicos das
Fundações de Apoio (Lei de acesso a informação / Acordão
no 1178/2018 - Plenária);

• Ausência do compartilhamento e integração das• Ausência do compartilhamento e integração das
infraestruturas, de dados; processos; sistemas e serviços
entre as IFES e suas fundações de apoio;

• Ausência de uma política articulada que vise à prevenção e
mitigação de risco nas entidades de apoio, tanto em
processos de contratação; e

• Falta de mecanismos de controle e participação social nos
projetos executados por fundação de apoio.


