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1 – NÚMERO E TÍTULO DO PROJETO 
 

Projeto OEI/BRA/10/002 - Atualização dos Processos de Gestão e Avaliação de 

Políticas e Programas de Educação Superior no Brasil. 

 

2 – OBJETO 
 

Consultoria especializada para avaliar e propor melhorias nos fluxos do processo de 

credenciamento e recredenciamento de Fundações de Apoio às instituições federais de 

ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica, no funcionamento do Grupo de 

Apoio Técnico que tem o objetivo de analisar os pedidos de registro e credenciamento 

apresentados pelas entidades e no arcabouço normativo aplicado em relação aos 

processos de credenciamento e recredenciamento de fundações de apoio, considerando a 

Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, os princípios do direito administrativo, a 

legislação civil aplicável e a legislação correlata na área de educação superior e 

inovação científico-tecnológica.  

 
3 – JUSTIFICATIVA 

As Fundações de Apoio são instituições criadas com a finalidade de dar apoio a projetos 

de pesquisa, ensino, extensão e de desenvolvimento institucional, científico e 

tecnológico, de interesse das instituições federais de ensino superior (IFES) e também 

das instituições de pesquisa. Devem ser constituídas na forma de fundações de direito 

privado, sem fins lucrativos e serão regidas pelo Código Civil Brasileiro. Sujeitam-se, 

portanto, à fiscalização do Ministério Público, nos termos do Código Civil e do Código 

de Processo Civil, à legislação trabalhista e, em especial, ao prévio registro e 

credenciamento nos Ministérios da Educação e do Ministério da Ciência e Tecnologia, 

renovável bienalmente. 

As Fundações de Apoio não são criadas por lei nem mantidas pela União. O prévio 

credenciamento junto aos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia é 

requerido em razão da relação entre as instituições federais e as fundações de apoio ser 

de fomento ao desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão, sendo 

função das fundações dar suporte administrativo e finalístico aos projetos institucionais. 

As instituições criadas com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino, 

extensão e desenvolvimento institucional poderão ser contratadas por instituições 

federais de ensino superior  e de pesquisa científica e tecnológica, nos termos  do inciso 



XIII do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, e por prazo determinado, mediante o prévio 

registro e credenciamento junto ao Ministério da Educação e ao Ministério da Ciência e 

Tecnologia, renovável bienalmente. 

O serviço deverá obrigatoriamente relacionar-se com a pesquisa, com o ensino, com a 

extensão ou com o desenvolvimento institucional, devendo inserir-se nas finalidades 

estatutárias da entidade contratada. Esta não poderá ter fins lucrativos, o que deve ser 

atestado no estatuto, e demonstrará inquestionável reputação ético-profissional. Cabe, 

portanto, ao Ministério da Educação e ao Ministério da Ciência e Tecnologia reconhecer 

se a fundação de direito privado é uma Fundação de Apoio, nos moldes estabelecidos 

pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, regulamentada pelo Decreto nº 5.205, de 

14 de setembro de 2004. Atualmente, a Portaria Interministerial nº 3.185, de 14 de 

setembro de 2004, disciplina a forma de registro e credenciamento das Fundações de 

Apoio, ante o previsto no inciso III do art. 2º da Lei nº 8.958/94, estabelecendo as 

condições e a documentação necessárias ao requerimento de registro e credenciamento. 

O Grupo de Apoio Técnico (GAT), instituído pela Secretaria de Educação Superior do 

MEC e pela Secretaria de Desenvolvimento Científico do MCT, tem o objetivo de 

analisar os pedidos de registro e credenciamento apresentados pelas entidades. Integram 

o GAT, representantes dos dois Ministérios. 

Para registrar e credenciar uma Fundação de Apoio, deverá ser enviado requerimento da 

entidade interessada à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação. O 

registro e o credenciamento somente serão efetivados após o parecer favorável do GAT 

e a aprovação dos titulares das Secretarias pertinentes do MEC e MCT. 

Esclarece-se nesse ponto que toda atividade de instrução e prévia análise do processo 

constituído em razão de apresentação de pedido de credenciamento e recredenciamento 

de fundação de apoio é feito pela Secretaria de Educação Superior, por meio da 

Coordenação-Geral de Legislação e Normas da Educação Superior. 

Ainda sobre o tema das fundações de apoio, necessário mencionar que no final  do  

exercício de 2008, o Tribunal de Contas da União, como resultado de uma fiscalização 

de orientação centralizada, que teve como tema de maior significância a "educação", na 

qual se avaliou o relacionamento das Instituições Federais de  Ensino  Superior (IFES)  

com  suas fundações de apoio, emitiu o Acórdão  nº  2.731/2008 – Plenário.  Nesse  

acórdão, o Tribunal fez diversas determinações/recomendações  ao Ministério da 

Educação, que, por  tratar-se da relação IFES e Fundações de Apoio, são indiretamente 

aplicáveis à SESu. 

As conclusões do processo de fiscalização presentes no acórdão expõem um amplo 

diagnóstico sobre a relação entre Instituições Federais de Ensino Superior – IFES e suas 

fundações de apoio. As medidas corretivas ai incluídas e o papel atribuído ao Ministério 

da Educação – MEC, foram recebidos como subsídio essencial para processo já em 

desenvolvimento, centrado no redimensionamento das capacidades de gestão das IFES, 

pensado no bojo do que se convencionou chamar de agenda da autonomia – e que se 

elabora em torno da concretização de preceito constitucional assentado em seu artigo 

207. 



A Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, em seu art. 2º, III estabelece competência 

conjunta entre Ministério da Educação e Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, 

para o registro, credenciamento e recredenciamento das fundações de apoio. Além de 

sublinhar serem as fundações entidades privadas submetidas, portanto, ao controle de 

outros órgãos públicos na forma da legislação.A própria Constituição Federal delineia o 

perfil da autonomia universitária e sua abrangência didático-científica, administrativa e 

de gestão financeira e patrimonial. 

Advém para o MEC a superação dessa competência compartilhada e limitada sobre o 

tema, que foi abordada através do diálogo institucional entre ministérios e do trabalho 

colaborativo com as universidades refletido na formação do Grupo de Trabalho 

Interministerial (GTI) Agenda da Autonomia e da integração em fórum pertinente dos 

dirigentes das IFES. O GTI Agenda da Autonomia envolve as pastas da Educação, 

Ciência e Tecnologia, Planejamento, Controladoria Geral da União, além de entidades e 

agências envolvidas nessa dinâmica como a Finep, CAPES e CNPq, enquanto que, e já 

por semanas, também a Associação de Dirigentes das IFES, a Andifes, através de sua 

diretoria, comissão própria para discutir autonomia universitária e plenária de 

dirigentes, está integrada a esses esforços. 

Dentro desse quadro, um conjunto de propostas que incidirão sobre o momento 

procedimental do credenciamento das fundações foi pensado, com reforços de controle 

e regulamentação de práticas ligadas ao trâmite, gestão e fiscalização de projetos. Em 

paralelo, e com mais profundidade, a Agenda da Autonomia se direcionou para 

acompanhar essas medidas de controle, que tem em sua natureza implicações restritivas, 

de um leque amplo de possibilidades institucionais a reforçar as capacidades de gestão 

administrativa, financeira e patrimonial e se reflitam no aprofundamento e refinamento 

das possibilidades de produção e atendimento das funções finalísticas 

constitucionalmente previstas das Universidades, ensino, pesquisa e extensão. Medidas 

desse tipo abrangem flexibilização da programação financeira, regulamentação do 

Cartão-Pesquisa, revisão da carreira docente, instauração do banco de técnico 

administrativo-equivalente, medidas de suporte a pessoal e remuneração dos Hospitais 

Universitários, infra-estrutura para gestão de projetos, entre outras. 

Essas propostas tomam corpo em micro-sistema normativo específico, articulando, 

alterando e avançando sobre a disciplina dada em diplomas existentes, como a Lei 

8.112/1990, Lei 8.958/1994, sobre a relação com as fundações de apoio, o Decreto 

5.205/2004, sobre fundações, Decreto 6.114/2007, sobre a gratificação de encargo por 

curso e Concurso; além da edição de portarias e orientações normativas. 

Pretende-se assim, com o impulso proporcionado pelo Acórdão TCU 2.731/2008, em 

adotando suas recomendações e determinações, estabelecer avanços na discussão mais 

estrutural da vida e autonomia das Instituições Federais de Ensino Superior, reforçando 

o significado das boas práticas e governança almejadas, com a realização dos princípios 

e finalidades da autonomia universitária guardados constitucionalmente. 

Referidas minutas e documentos estão na seguinte situação: 

 



 Plano de providência - medida proposta Estado atual 
1.  Minuta do Decreto da Autonomia Financeira 

(MPOG/MEC).  
Encaminhado via Aviso 
Ministerial. Em discussão com o 
SOF-MPOG. 

2.  Decreto de Fundações. V- 2009-05-07. 
Revogação do Decreto nº 5.205/2004 
(MEC/MCT)  

Enviado ao MCT pelo Aviso 
Ministerial nº 1288/2009. 

3.  Estruturação do Núcleo de Apoio a Projetos PL pendente de apreciação pelo 
MPOG-SEGES. Enviado ao MPOG 
via Ofício da Secretaria Executiva. 

Contextualizada a situação das fundações de apoio, resta evidente a necessidade, 

considerando a atuação do GAT e os instrumentos normativos que dão base a essa, de 

desenvolvimento de uma pesquisa e trabalho que signifiquem o pleno atendimento pelo 

Grupo e pela Coordenação-Geral de Legislação e Normas da Educação Superior da 

SESu na instrução dos processos de todo arcabouço normativo vigente e, mais que isso, 

daquele que porventura sobrevier, considerando as minutas em discussão motivadas 

pelo Acórdão TCU 2.731/2008. 

Referida pesquisa deve resultar e concretizar em uma avaliação científica e jurídica, e, 

conseqüentemente, proposição de melhorias dos fluxos do processo de credenciamento 

e recredenciamento de Fundações de Apoio às instituições federais de ensino superior e 

de pesquisa científica e tecnológica, do próprio funcionamento do Grupo de Apoio 

Técnico e do arcabouço normativo aplicado em relação aos processos de 

credenciamento e recredenciamento de fundações de apoio, que signifiquem uma 

melhor prestação do serviço público para o administrado, com maior segurança jurídica 

e que não repercuta em eventuais questionamentos judiciais. 

Considerando os vários instrumentos jurídicos que direta ou indiretamente incidem ou 

poderão incidir sobre o processo de credenciamento e recredenciamento de fundações 

de apoio, faz-se necessária que a pesquisa mencionada leve em consideração, 

minimamente, a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, os princípios do direito 

administrativo, a legislação civil aplicável e a legislação correlata na área de educação 

superior e inovação científico-tecnológica. 

Ademais, além da referida pesquisa, e concomitantemente a essa, faz-se urgente a 

indicação crítica dos procedimentos que devam ser adotados pelo GAT, inclusive com a 

sugestão de instrumento normativo disciplinando as reuniões do grupo, os prazos e 

diligências nos processos, a forma de externalização dos entendimentos do grupo, etc. 

 
4– VINCULAÇÃO COM O PROJETO: 
 
Objetivo Específico 2 – Atualizar e conceber metodologias, procedimentos e processos 

de trabalho ajustáveis às novas concepções de gestão da educação superior, 
pesquisa e extensão universitária e financiamento estudantil. 

 
 



Resultado 2.1. Processos de trabalho e práticas administrativas atualizadas para 
aplicação no planejamento e avaliação dos sistemas de supervisão, regulação, 
orçamento e de financiamento estudantil nas instituições de educação superior. 

 
Atividade 2.1.2. Analisar os resultados do diagnóstico institucional, relacionando e 

descrevendo as discrepâncias – gaps – de capacidades humanas, organizacionais 
e operacionais existentes na SESU/MEC. 

 
Atividade 2.1.3. Avaliar os processos de trabalho e as práticas administrativas com 

maiores restrições quanto à sua compatibilidade às novas concepções de gestão 
da educação superior. 

 
5 – ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES E PRODUTOS A SEREM 
REALIZADOS  
 
5.1 – Atividades e produtos: 
 
5.1.1) Atividade: Pesquisar histórico da legislação diretamente aplicável às fundações 

de apoio e aos processos de credenciamento e recredenciamento de fundações de apoio; 

levantar legislação atualmente aplicável pertinentes à fundações de apoio e as 

modificações normativas que poderão advir decorrentes do processo iniciado a partir do 

Acórdão TCU nº 2.731/2008;  

5.1.2) Produto 1: Documento Técnico contendo (i) a descrição histórica da legislação 

pertinente às fundações de apoio e ao processo de credenciamento e recredenciamento 

das mesmas, (ii) a indicação de qual legislação está atualmente em vigor e que deve 

constar do sistema Mec-legis e (iii) a indicação das modificações normativas 

diretamente relacionadas com fundações de apoio que poderão advir decorrentes do 

processo iniciado a partir do Acórdão TCU nº 2.731/2008, combinada com a 

organização de expediente de acompanhamento das eventuais minutas existentes.  

 

5.2.1) Atividade: Realizar pesquisa sobre a atual aplicação, praticada pelo MEC, dos 

procedimentos exigidos pelas normas em vigor pertinentes ao credenciamento e 

recredenciamento de fundações de apoio e funcionamento do Grupo de Apoio Técnico. 

Considerando os princípios do processo administrativo e a Lei nº 9.784, de 20 de 

dezembro de 1999, propor melhorias nesse fluxo dos processos pesquisado de 

credenciamento e recredenciamento.  

5.2.2) Produto 2: Documento Técnico contendo proposta de melhorias nos fluxo dos 

processos de credenciamento e recredenciamento de fundações de apoio e 

funcionamento do Grupo de Apoio Técnico que melhor atenda aos princípios do direito 

administrativo e à Lei nº 9.784/99. 

 

5.3.1) Atividade: Realizar pesquisa sobre a atual aplicação, praticada pelo MEC, dos 

procedimentos exigidos pelas normas em vigor pertinentes ao credenciamento e 

recredenciamento de fundações de apoio e funcionamento do Grupo de Apoio Técnico. 

Propor melhorias no fluxo dos processos pesquisados para atender melhor às 

disposições normativas da legislação cível aplicáveis. 

 



5.3.2) Produto 3: Documento Técnico contendo proposta de melhorias nos fluxo dos 

processos de credenciamento e recredenciamento de fundações de apoio e 

funcionamento do Grupo de Apoio Técnico que melhor atenda às disposições 

normativas da legislação cível aplicáveis. 

 

5.4.1) Atividade: Elaborar pesquisa para identificar as modificações normativas 

diretamente relacionadas com fundações de apoio que poderão advir decorrentes do 

processo iniciado a partir do Acórdão TCU nº 2.731/2008. Confrontar de forma crítica 

as modificações normativas e elaborar proposta de melhoria no fluxo de processos de 

credenciamento e recredenciamento dessas fundações de forma que atenda as 

modificações, considerando-se os princípios do Direito Administrativo, a Lei nº 

9.784/99 e a legislação cível aplicável. 

5.4.2) Produto 4: Documento Técnico contendo a proposta de fluxo dos processos de 

credenciamento e recredenciamento de fundações de apoio e funcionamento do Grupo 

de Apoio Técnico que melhor atenda as modificações normativas diretamente 

relacionadas com fundações de apoio que poderão advir decorrentes do processo 

iniciado a partir do Acórdão TCU nº 2.731/2008, considerando-se os princípios do 

Direito Administrativo, a Lei nº 9.784/99 e a legislação cível aplicável.  

 

5.5.1) Atividade: Realizar levantamento de atos normativos que disciplinam os 

procedimentos dos pedidos de credenciamento/recredenciamento de fundações de 

apoio,  inclusive o estabelecimento e atendimento de prazos, a forma das diligências, a 

forma de organização e realização da reunião do GAT, indicando os pontos de lacuna 

jurídica e avaliando a pertinência de estabelecimento de norma específica. 

5.5.2) Produto 5: Documento Técnico contendo a proposta de ato normativo que revise 

os eventualmente existentes e discipline os procedimentos dos pedidos de 

credenciamento/recredenciamento de fundações de apoio,  inclusive o estabelecimento e 

atendimento de prazos, a forma das diligências, a forma de organização e realização da 

reunião do GAT, entre outros pontos do procedimento passíveis de regramento.  

 

5.6.1) Atividade: Elaborar roteiro de análise dos pedidos de credenciamento e 

recredenciamento de fundações de apoio utilizando os levantamentos de atos 

normativos e de legislação atualmente aplicáveis feitos nas atividades 5.1.2 e 5.5.2. 

Organizar, estruturar e identificar as exigências normativas de forma que possam ser 

agrupadas em texto jurídico e de gestão para subsidiar os pedidos de credenciamento e 

recredenciamento, considerando unicamente a legislação vigente. Propor, após análise 

de pertinencia, o estabelecimento de fluxo eletrônico com as respectivas regras do 

negócio. 

5.6.2) Produto 6: Documento Técnico contendo a proposta de um roteiro de análise dos 

pedidos de credenciamento e recredenciamento de fundação de apoio que considere 

unicamente a legislação vigente e, sendo possível, estabelecimento de regras de 

negócios para o desenvolvimento de módulo eletrônico de credenciamento e 

recredenciamento de fundações de apoio. 

 



5.7.1) Atividade: Elaborar roteiro de análise dos pedidos de credenciamento e 

recredenciamento de fundações de apoio utilizando os levantamentos feitos nas 

atividades 5.1.1 e 5.5.1. Organizar, estruturar e identificar as exigências 

legais/normativas de forma que possam ser agrupadas em texto jurídico e de gestão para 

subsidiar os pedidos de credenciamento e recredenciamento, considerando unicamente 

as modificações normativas diretamente relacionadas com fundações de apoio que 

poderão advir decorrentes do processo iniciado a partir do Acórdão TCU nº 2.731/2008. 

Propor, após análise de pertinencia, o estabelecimento de fluxo eletrônico com as 

respectivas regras do negócio. 

5.7.2) Produto 7: Documento Técnico, contendo a proposta de um roteiro de análise 

dos pedidos de credenciamento e recredenciamento de fundações de apoio que 

considere unicamente as modificações normativas diretamente relacionadas com 

fundações de apoio que poderão advir decorrentes do processo iniciado a partir do 

Acórdão TCU nº 2.731/2008 e, sendo possível, estabelecimento de regras de negócios 

para o desenvolvimento de módulo eletrônico de credenciamento e recredenciamento de 

fundações de apoio. 

 

6 – PERFIL DO CONSULTOR (PESSOA FÍSICA) A SER CONTRATADO: 
 
6.1 – Qualificação profissional: 
Nível Superior em Direito e Pós-graduação Stricto Sensu. 

 
6.2 – Experiência necessária:  
Experiência mínima de 03 anos em assessoria jurídica. 

 

6.3 – Conhecimentos ou habilidades desejáveis:  
 

Conhecimento na área de legislação administrativa. 
 
7 - RESPONSABILIDADE PELA SUPERVISÃO DA CONSULTORIA, 
CRITÉRIOS E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS: 
 
As ações, os produtos e resultados serão supervisionados, analisados e avaliados pela 

Coordenação-Geral de Legislação e Normas da Educação Superior, que será 

responsável também pela aprovação ou não dos produtos da consultoria. Poderão ser 

feitos ajustes neste Termo de Referência no que tange ao cronograma de execução, 

desde que de comum acordo entre as partes e com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias. 

Os produtos deverão ser entregues nas datas previstas em 2 (duas) vias impressas, 

encadernadas, e em meio eletrônico. 

 
8 – VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
 



12 (doze) meses. 

 
9 - VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO:  
 
Valor total do contrato: R$ 106.000,00 (Cento e seis mil) 

 
 

Produto Data de entrega Valor (R$) 
Produto 1 30 dias 14.000,00 

Produto 2 75 dias 13.580,00 

Produto 3 130 dias 13.560,00 

Produto 4 180 dias 12.920,00 

Produto 5 245 dias 21.260,00 

Produto 6 300 dias 14.980,00 

Produto 7 360 dias 15.700,00 

 
 
10 – LOCALIDADE DE TRABALHO: 
 
A consultoria terá sede em Brasília – DF, com disponibilidade para viajar por todo o 

país. 

 
11 – NÚMERO DE VAGAS: 
 
01 (uma) vaga. 

 

12 – REGIME JURÍDICO:  
 
A execução dos trabalhos previstos neste TOR – Termo de Referência - não implica 

qualquer relação de emprego ou vínculo trabalhista, sendo, portanto, regido sem 

subordinação jurídica conforme prevê o § 9º do art. 4º do Decreto N.º 5.151/2004. 

 

Brasília,           de abril de 2010. 

 

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO 

 

 

 

Samuel Martins Feliciano 
Coordenador-Geral de Legislação e Normas da Educação Superior 

 

 



APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

Maria Paula Dallari Bucci 

Secretária de Educação Superior 

 


