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1. Resolução para Prestação de 
Serviços (versão 2)

Resolução GR..........., de............................................................................

Reitora: Soraya Soubi Smaili

Regulamento da implantação de Áreas de Prestação de Serviços na Universidade Federal de São Paulo.

A Reitora da Universidade Federal de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando:

- Que a extensão é uma das atividades fim da Universidade, abrangendo serviços, assessorias, estudos e 
projetos em matérias científicas, técnicas e educacionais;

- Que um dos objetivos da Universidade é transferir para a sociedade os conhecimentos aqui produzidos;

- Que a Universidade deve buscar favorecer e promover a interação com a sociedade através da disseminação 
de conhecimentos teóricos e aplicados;

- Que a interação com a sociedade através da prestação de serviços contribui para o ensino de graduação e 
pós-graduação;

- Que algumas agências financiadoras estão colocando como pré-requisito para a concessão de recursos para a 
aquisição de equipamentos multiusuários a prestação de serviços para toda a comunidade que deles podem 
fazer uso, incluindo aí o setor industrial;

- Que em 11 de janeiro de 2016 foi sancionado pela presidência da República o Marco Legal da Ciência 
Tecnologia e Inovação que regulamenta a interação entre a Universidade e o setor industrial;

Resolve:
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1. Resolução para Prestação de 
Serviços

Artigo 1º - As Unidades Universitárias, os Centros e Núcleos Multiusuários da Universidade Federal de São Paulo que forem 
demandados a prestar serviços à comunidade entidades interna e entidades externas, públicas ou privadas, de maneira regular e 
perene, em áreas de sua competência acadêmica e técnica, poderão solicitar ao Conselho Universitário a abertura de Área de 
Prestação de Serviços.

§ 1º - Cada Unidade, Centro ou Núcleo Multiusuário poderá solicitar a abertura de tantas Áreas quantas forem as atividades de 
sua competência, devendo ser observada política de consolidação das áreas criadas.

§ 2º - A abertura de Áreas de Prestação de Serviços deverá seguir os princípios descritos nas Normas aprovadas pelo Conselho de 
Pós-Graduação e Pesquisa da UNIFESP em 29 de abril de 2015, que regulamenta o funcionamento de Centros Multiusuários. 

§ 3º Os serviços previstos no caput deste artigo que não forem realizados de maneira regular e perene, e que exigirem ajustes 
específicos, serão tratados em convênios e contratos específicos, de acordo com a Resolução 126 de 08 de junho de 2016 do 
Conselho Universitário da UNIFESP.

Artigo 2º - A solicitação de abertura de Área de Prestação de Serviços deverá ser encaminhada pelo Diretor da Unidade 
Universitária à Pró Reitoria de Administração da UNIFESP instruída com as seguintes informações e documentos:

a) Caracterização detalhada da área e seus objetivos e descrição pormenorizada do tipo de serviço que será prestado;

b) Manifestação a respeito do interesse público e institucional para a abertura da área;

c) Indicação do responsável pela área e seu substituto;

d) Relação dos recursos humanos e materiais com que conta a área para a prestação dos serviços, com descrição detalhada 
das características e origem dos equipamentos a serem utilizados, quando for o caso;

e) Plano global, em percentuais, de aplicação dos recursos que serão gerados, em obediência às normas da UNIFESP, em 
especial do Artigo 14 da Resolução 126 de 08 de junho de 2016;

f) Aprovação quanto ao mérito pela Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da Unidade Universitária;

g) Aprovação pela congregação da Unidade Universitária
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1. Resolução para Prestação de 
Serviços

Artigo 3º - As informações e documentos descritos no Artigo 2º serão apreciados pelo Conselho de Administração - Pós
Graduação e Pesquisa da UNIFESP e, caso aprovados quanto aos procedimentos administrativos ao mérito, serão 
encaminhados à Procuradoria Geral da UNIFESP.

Artigo 4º - A Procuradoria Geral emitirá parecer jurídico sobre o pedido e o encaminhará à Reitoria da UNIFESP.

Artigo 5º - O Reitor submeterá a proposta de abertura da Área de Prestação de Serviços ao Conselho Universitário para 
autorização.

§ 1º - Após a aprovação da abertura da Área de Prestação de Serviços pelo Conselho Universitário, deverão ser abertas 
contas específicas para acolhimento dos recursos oriundos dos serviços executados através das Áreas, as quais serão 
administradas pela Fundação de Apoio da Universidade Federal de São Paulo  (FapUnifesp).

§ 2º - Todas as informações referentes às atividades realizadas na Área de Prestação de Serviços deverão ser registradas 
em processo próprio, autuado para esse fim.

§ 3º - Os serviços realizados no âmbito das Áreas de Prestação de Serviços deverão ser previamente aprovadas pelo 
Diretor da Unidade ou Coordenador do Centro ou Núcleo  Multiusuário, que terá a responsabilidade de verificar a 
adequação da atividade com o escopo da Área, assinando o Formulário que segue anexo à presente Resolução.

Artigo 6º - Anualmente o Diretor da Unidade ou o Coordenador do Centro ou Núcleo Multiusuário encaminhará ao 
Conselho Universitário para apreciação relatório de prestação de contas de todas as atividades desenvolvidas em cada 
uma das Áreas de Prestação de Serviços abertas.

§ 1º - Na hipótese da prestação de contas não ser aprovada pelo Conselho Universitário, o funcionamento da Área de 
Prestação de Serviços ficará imediatamente suspenso, até a regularização das irregularidades apontadas e nova 
submissão ao Conselho Universitário.

§ 2º - Cabe à FapUnifesp realizar anualmente prestação de contas financeira à UNIFESP.
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1. Resolução para Prestação de 
Serviços

Artigo 7º - A Unidade, Centro ou Núcleo Multiusuário indicará o responsável  pela Área e seu substituto pelo período 
de dois anos.
Artigo 8º - Será permitida a participação de alunos regulares de graduação e pós-graduação nas atividades da Área de 
Prestação de Serviços, que poderão receber bolsa de extensão, caso em que deverá ser observado o Artigo 11 da 
Resolução 126 de 08 de junho de 2016.
§ 1º - A participação de alunos regulares de graduação e pós-graduação nas atividades da Área de Prestação de 
Serviços deverá ser previamente autorizada pelo Diretor da Unidade ou Coordenador do Centro ou Núcleo 
Multiusuário, com a indicação da duração, relação das atividades a serem desenvolvidas, periodicidade da participação, 
que não poderá ultrapassar um ano, valores mensais da bolsa de extensão e indicação dos recursos para seu 
pagamento, caso a mesma seja concedida.
§ 2º - O aluno beneficiário da bolsa prevista no caput deverá declarar que não recebe qualquer outro auxilio financeiro 
da própria UNIFESP, de outra instituição de ensino ou agência de fomento nacional ou internacional, que exija 
exclusividade.

Artigo 9º - A atuação dos docentes da UNIFESP nas áreas de prestação de serviços deverá ocorrer sem prejuízo das 
atividades de ensino e pesquisa, atestado pela Pró Reitoria de Gestão com Pessoas. Sua atuação nas Áreas de Prestação 
de Serviços estará sujeita também às normas estabelecidas no Artigo 11 da  Resolução 126 de 08 de junho de 2016.
Artigo 10º - Os recursos oriundos das atividades realizadas na Área de Prestação de Serviços administrados pela 
FapUnifesp serão utilizados para a manutenção da infraestrutura e funcionamento da respectiva Área e a remuneração, 
na forma de bolsa, para alunos e professores que contribuam para seu funcionamento, bem como para as atividades 
institucionais da Unidade, Centro ou Núcleo multiusuário que a abriga.
Artigo 11 º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ANEXO – Formulário de Acolhimento de Recursos na Área de Prestação de Serviços.
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2. Check-list Pesquisador

• Pesquisador apresenta:

1. Breve projeto de pesquisa que contextualize e 
justifique a prestação de serviços (anexo III contrato)

2. Minuta de contrato padrão

3. Proposta com o orçamento para o contrato seguindo 
a planinha de ressarcimento (anexo I contrato)

4. Descrição da infraestrutura disponível para a 
prestação de serviços (dados para mapeamento da 
infraestrutura institucional da Unifesp)

5. Fornece DOD para abertura do processo 
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3. Proposta de Fluxo Operacional

Fase I- Aprovação no campus

Pesquisador submete
documentação (check list) 
Conselho Departamento

Aprovação departamento

Aprovação da Câmara de 
Pós Graduação do 

Campus
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Fase II: Fluxo interno –
Unifesp/Fap

• Entrada e aprovação técnica do 
NIT

• Emite OK para emissão do 
contrato e notifica FAP-Unifesp

Entrada administração
Unifesp

• Emite contrato (padrão)

• Tramitação do contrato segundo 
fluxo FAP-Unifesp

FAP-Unifesp
• Notifica NIT-Unifesp e 

pesquisador com OK para 
prestação de serviços

• Sistema conveniar?

• Conta específica?

• Emissão da nota fiscal para 
contratante

FAP-Unifesp
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Fase III – Prestação de contas e 
encerramento

• Envia recursos pagos

• Emite relatório de distribuição dos 
recursos?

• Faz pagamento dos resssarcimentos

• Notifica se houve superávit
financeiro do projeto para 
devolução à projetos institucionais
da Unifesp

FAP-Unifesp

• NIT verifica ressarcimento e 
prestação de contas

• NIT sumariza as informações para 
administração central da Unifesp

Unifesp
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4. Ressarcimento institucional

• Planilha de cálculo de orçamento para ações 
de extensão realizadas com recursos externos, 
com interveniência da Fundação de Apoio

• Definir % fixos juntamente com a resolução da 
prestação de serviços

• Referência: Resolução COEX no. 05/2016 de 
30 de junho de 2016 da Ufscar
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5. Decisões do GT

1. Aprovação de convênio institucional Unifesp e 
FAP-Unifesp para dispensar participação da 
Unifesp nos contratos para garantir agilidade

2. Definir se prestação de serviço pode ser 
entendida como atividade de extensão, mesmo 
com o uso da infraestrutura de pesquisa

3. Dispensar participação da Unifesp na assinatura 
dos contratos mas requer aprovação técnica do 
NIT

4. Aprovar uso de planilha de orçamento segundo 
moldes da Ufscar para ressarcimento
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6. Proposta de minutas para projeto-
piloto

• Aprovação de minutas-padrão pela 
Procuradoria Federal para regulamentar, dar 
segurança jurídica e agilidade ao fluxo de 
contratação da prestação de serviços:
a) convênio institucional Unifesp e FAP-Unifesp

b) proposta NIT de minuta contrato para prestação 
de serviços – desenvolver ANEXO com 
orçamento

c) Formulário de recolhimento FAP-Unifesp (prof. 
Comasseto)
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