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OBJETIVO DO PROCESSO 

O processo de “Acordos de cooperação/convênios” tem por objetivo         
demonstrar as relações entre a instituição e a sociedade externa na forma de suas              
organizações e aperfeiçoar e otimizar como esta relação se desenvolve.  
 
DEFINIÇÕES E SIGLAS 

SEI: Sistema Eletrônico de Informações 
GURI: Sistema de Gestão Unificada de Recursos Institucionais 
CLE: Comissão Local de Ensino 
CC: Conselho de Campus 
CONSUNI: Conselho Universitário 
DOU: Diário Oficial da União 
PROPLAN: Pró Reitoria de Planejamento e Infraestrutura 
PROGRAD: Pró Reitoria de Graduação 
PROPPI: Pró Reitoria de Pesquisa, Pós Graduação e Inovação 
PROEXT: Pró Reitoria de Extensão e Cultura 
SIE: Sistema de Informações para o Ensino 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Ordem Atividade Ator Descrição da atividade 

1 Inserir 
documentos 
conforme 
Check-List 

Solicitante 
(Professor/Técnico) 

Inserir todos os documentos do check list, 
conforme o tipo de acordo.  
 
 

2 Encaminhar 
processo à 
Divisão de 
Gestão de 
Convênios 

Solicitante 
(Professor/Técnico) 

Após, toda documentação incluída o 
processo deverá ser encaminhado à 
Divisão de Gestão de Convênios.  
 
 

3 Analisar e conferir 
os documentos 

Divisão de Gestão 
de Convênios 

Análise quanto ao preenchimento da 
minuta, detalhamento do plano de trabalho 
e verificação da relação de documentos 
anexados ao processo. 

Se a documentação está de acordo o processo segue para a atividade 4. Se a documentação 
demanda ajustes retorna para a atividade 5.  

4 Verificar se 
envolve recursos 
financeiros 

Divisão de Gestão 
de Convênios 

Caso haja repasse de recursos financeiros, 
o processo é enviado para a Divisão de 
Orçamento para análise.  

Se envolve recursos financeiros o processo segue para a atividade 6. Se não envolve recursos 
financeiros  

5 Realizar ajustes Solicitante 
(Professor/Técnico) 

Solicitante realiza ajustes demandados nos 
documentos. 
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6 Analisar 
orçamento  

Divisão de 
Orçamento 

Verificar disponibilidade orçamentária, 
quando for o caso. 

Se o orçamento emitir parecer favorável o processo segue para a atividade 7. Se o parecer for 
desfavorável o processo é encerrado.  

7 Verificar a qual 
Pró-Reitoria se 
relaciona o 
Objeto 

Divisão de Gestão 
de Convênios 

É necessário parecer da PROGRAD, 
PROPPI, PROEXT ou ambas, conforme o 
objeto do projeto.  

Abre processo inclusivo  

8 Analisar e 
manifestar-se 

PROGRAD Analisa se o projeto está de acordo com as 
diretrizes do ensino e emite parecer. 

9 Analisar e 
manifestar-se 

PROPPI Analisa se o projeto está de acordo com as 
diretrizes da pesquisa e da inovação e 
emite parecer.  

10 Analisar e 
manifestar-se 

PROEXT Analisa se o projeto está de acordo com as 
diretrizes da extensão e emite parecer.  

Fecha processo inclusivo 

11 Analisar 
pareceres 

Divisão de Gestão 
de Convênios 

Verifica se a manifestação das 
Pró-Reitorias foi favorável.  

Se o parecer tiver sido favorável o processo segue para a atividade 12. Se for desfavorável o 
processo segue para a atividade 13. 

12 Solicitar parecer Pró-Reitor da 
PROPLAN 

O processo é encaminhado para análise e 
parecer da Procuradoria Jurídica.  

13 Realizar ajustes Solicitante 
(Professor/Técnico) 

Caso a Pró-Reitoria aponte algum ajuste a 
ser feito, o Coordenador do Projeto deverá 
realizá-lo. 

14 Analisar e emitir 
parecer 

Procuradoria 
Jurídica 

Analisa a legalidade do processo e emite 
parecer.  

Se o parecer não indicar apontamentos o processo segue para a atividade 15. Se o parecer indicar 
apontamentos o processo segue para a atividade 16. 

15 Analisar e emitir 
parecer 

CONSUNI  Analisa a legalidade do processo e emite 
parecer. Favoravel ou desfavoravel.  

Se o parecer do CONSUNI for favorável o processo segue para a atividade 17. Se a manifestação 
for desfavorável o processo é encerrado.  

16 Atender 
recomendações 
da Procuradoria 
Jurídica 

Solicitante 
(Professor/Técnico) 

Caso haja alguma recomendação por parte 
da Procuradoria Jurídica, o coordenador 
deve atender para dar seguimento ao 
processo.  

Se o solicitante atender as demandas dos apontamentos da procuradoria jurídica o processo segue 
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para a atividade 15. Se não atender os apontamentos o processo é encerrado.  

17 Orientar 
cadastramento de 
usuário externo 
no SEI e envio de 
documentação 

Divisão de Gestão 
de Convênios 

É solicitado ao representante legal do 
partícipe e testemunha que realizem 
cadastro de usuário externo no SEI.  
 
 

18 Efetuar os 
cadastros e 
encaminhar os 
documentos 

Partícipe Partícipe e testemunha efetuam o próprio 
cadastro para acesso ao SEI. Para 
confirmação e conferência do cadastro pela 
Divisão de Gestão de Convênios, os 
usuários externos devem encaminhar RG, 
CPF e comprovante de residência por 
e-mail.  
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador
_externo.php?acao=usuario_externo_envia
r_cadastro&acao_origem=usuario_externo
_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_extern
o=0  
  
Será necessário ainda, realizar o cadastro 
de uma testemunha que também irá 
assinar a minuta. 
  
Para confirmação dos cadastros 
realizados, solicitamos que sejam 
escaneados e enviados, através de e-mail 
institucional, os seguintes documentos: 
RG, CPF e comprovante de residência. 
  
Salientamos que a realização do cadastro 
como Usuário Externo no SEI da 
UNIPAMPA, importará na aceitação de 
todos os termos e condições que regem o 
processo eletrônico, conforme previsto no 
Decreto nº 8.539, de 8 de Outubro de 
2015, e demais normas aplicáveis, 
admitindo como válida a assinatura 
eletrônica na modalidade cadastrada (login 
e senha), tendo como consequência a 
responsabilidade pelo uso indevido das 
ações efetuadas, as quais serão passíveis 
de apuração de responsabilidade civil, 
penal e administrativa. São de exclusiva 
responsabilidade dos usuários externos 
cadastrados: 
  
I. o sigilo da senha de acesso, não sendo 
oponível, em qualquer hipótese, alegação 
de uso indevido; 
  
II. a conformidade entre os dados 
informados durante o cadastro e os 
documentos essenciais para confirmação 
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do cadastro, enviados através de e-mail 
institucional. 

19 Conferir 
documentos e 
liberar cadastros 

Divisão de Gestão 
de Convênios 

Após a conferência, os cadastros são 
liberados e disponibiliza-se a Minuta e o 
Plano de Trabalho para assinatura do 
partícipe.  

20 Disponibilizar 
documentos para 
assinatura 

Divisão de Gestão 
de Convênios 

Disponibilizar os documentos, Minuta e 
Plano de Trabalho, em bloco de assinatura 
para o Reitor.  

Abre processo em paralelo 

21 Assinar 
documentos 

Partícipe Partícipe assina  

22 Assinar 
documentos 

Reitor  Reitor assina  
 

Fecha Processo em paralelo 

23 Analisar cláusulas 
da  Publicação 

Divisão de Gestão 
de Convênios 

Verificar em quais meios o instrumento 
deverá ser publicado. 

Abre processo inclusivo 

24 Publicar extrato 
no Boletim de 
Serviços 

Divisão de Gestão 
de Convênios 

A cláusula de publicação é analisada e 
havendo previsão, é publicado  o extrato do 
acordo/convênio no Boletim de serviços da 
Universidade. 

25 Publicar  extrato 
no DOU 

Gabinete da Reitoria A cláusula de publicação é analisada e 
havendo previsão é publicado o extrato do 
acordo/convênio no DOU. 

Fecha processo inclusivo 

Abre processo inclusivo 

26 Incluir processo 
no módulo de 
Convênios do 
GURI 

Divisão de Gestão 
de Convênios 

Cadastro dos itens do processo para 
controle e conferência, como data de 
assinatura, vigência, objeto, contato dos 
coordenadores e partícipes. Em caso de 
aditivação a data de vigência será alterada, 
coordenadores, fiscais e suplentes podem 
ser alterados também nesse caso.  

27 Desenvolver as 
atividades 
previstas no 
Plano de 
Trabalho 

Solicitante 
(Professor/Técnico) 

Coordenador inicia as atividades previstas 
no plano de trabalho, após a publicação do 
acordo/convênio.  
 
 

Fecha processo inclusivo 
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28 Analisar 
viabilidade de 
termo aditivo e 
informar término 
da vigência (60 
dias antes) 

Divisão de Gestão 
de Convênios 

Verifica-se a possibilidade de aditivar o 
acordo/convênio e encaminha-se 
questionamento para o Coordenador, bem 
como, a informação sobre o término da 
vigência do instrumento, 60 dias antes. 
Com base nos Art. 57 e 116 da lei 8.666/93 
e no PARECER Nº 03/2013 da CÂMARA 
PERMANENTE 
CONVÊNIOS/DEPCONSU/PGF/AGU, os 
convênios e Acordos de Cooperação 
poderão ter a sua duração prorrogada por 
iguais e sucessivos períodos, limitada a 
sessenta meses. Em caráter excepcional, 
devidamente justificado o prazo poderá ser 
prorrogado por até doze meses. Contudo, 
deverão ser demonstradas razões 
(justificativas) em atendimento ao dever de 
motivação. 

Se há a viabilidade de aditivar o convênio o processo segue para a atividade 29. Se não há 
possibilidade, segue para o subprocesso da atividade 32. 

29 Analisar 
necessidade de 
Termo Aditivo 

Solicitante 
(Professor/Técnico) 

Coordenador informa a Divisão de Gestão 
de Convênios se há ou não a necessidade 
de aditivar o acordo/convênio.  

Se o convênio foi aditivado o processo segue para a atividade 30. Se não for aditivado, segue para 
o subprocesso da atividade 33. 

30 Solicitar Termo 
Aditivo 

Solicitante 
(Professor/Técnico) 

Havendo necessidade de alterar alguma 
cláusula do acordo/convênio, exceto 
objeto, o coordenador solicita termo aditivo, 
devidamente justificado.  

31  Abre Sub processo do Termo aditivo 

31.1 Elaborar e incluir 
no SEI a Minuta 
do Termo Aditivo 
e demais 
documentos 

Solicitante O coordenador inclui ao processo a 
concordância do partícipe com o Termo 
Aditivo, a justificativa para a prorrogação e 
a Divisão de Gestão de Convênios 
preenche os dados da minuta no SEI e 
encaminha para aditivar o acordo/convênio. 

31.2 Analisar minuta Divisão de Gestão 
de Convênios 

A Divisão de Gestão de Convênio observa 
se todos os preenchimentos foram 
atendidos e se está tudo certo com os 
documentos.  

Se a minuta está de acordo o processo segue para a atividade 31.3. Se a minuta precisa de ajustes 
segue para a atividade 31.4.  

31.3 Solicitar parecer Pró-Reitor da 
PROPLAN 

O Pró-Reitor da Proplan solicita análise e 
parecer da Procuradoria Federal. 

31.4 Realizar ajustes 
apontados  

Solicitante Caso haja  necessidade de algum ajuste, o 
processo é devolvido para que o 
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coordenador faça os ajustes. 

31.5 Analisar e emitir 
parecer 

Procuradoria 
Federal 

Procuradoria analisa e emite parecer 
quanto às cláusulas do termo aditivo.  

Se o parecer emitido for deferido o processo segue para a atividade 31.6. Se o parecer indicar 
ajustes, o processo retorna para a atividade 31.4. Se o parecer indicar indeferimento, o processo é 
encerrado. 

31.6 Orientar 
cadastramento de 
usuário externo 
SEI e envio de 
documentação 

Divisão de Gestão 
de Convênios 

É solicitado ao representante legal do 
partícipe e testemunha que realizem 
cadastro de usuário externo no SEI em 
caso de necessidade de substituição 
destes. 

31.7 Efetuar os 
cadastros e 
encaminhar os 
documentos 

Partícipe Partícipe e testemunha efetuam o próprio 
cadastro para acesso ao SEI. Para 
confirmação e conferência do cadastro pela 
Divisão de Gestão de Convênios, os 
usuários externos devem encaminhar RG, 
CPF e comprovante de residência por 
e-mail.  

31.8 Conferir 
documentos e 
liberar cadastros 

Divisão de Gestão 
de Convênios 

Após a conferência, os cadastros são 
liberados e disponibiliza-se a Minuta do 
termo aditivo para assinatura do partícipe.  

31.9 Disponibilizar 
documentos para 
assinatura 

Divisão de Gestão 
de Convênios 

Disponibilizar os documentos, Minuta do 
termo aditivo, em bloco de assinatura para 
o Reitor.  

Abre processo em paralelo 

31.10 Assinar 
documentos 

Partícipe Partícipe assina minuta do termo aditivo. 

31.11 Assinar 
documentos 

Reitor Reitor assina minuta do termo aditivo. 

Fecha processo em paralelo 

31.12 Analisar cláusulas 
da  Publicação do 
instrumento 
principal 

Divisão de Gestão 
de Convênios 

Verificar em quais meios o termo aditivo 
deverá ser publicado. 
 
 

Abre processo inclusivo 

31.13 Publicar extrato 
no Boletim de 
Serviços 

Divisão de Gestão 
de Convênios 

A cláusula de publicação é analisada e 
havendo previsão, é publicado o extrato do 
termo aditivo no Boletim de serviços da 
Universidade.  

31.14 Publicar extrato 
no D.O.U 

Gabinete da Reitoria A cláusula de publicação é analisada e 
havendo previsão é publicado o extrato do 
termo aditivo no DOU. 

 
8 



 

Fecha processo inclusivo  

31.15 Atualizar módulo 
de Convênios do 
GURI 

Divisão de Gestão 
de Convênios 

O cadastro do acordo/convênio é 
atualizado no GURI com a inclusão do 
termo aditivo.  

31 Fecha subprocesso de termo aditivo 

Se o subprocesso de termo aditivo for concluído o processo segue até a atividade 26.  

32 Abre Sub processo de Prestação de contas 

32.1 Elaborar a 
prestação de 
contas 

Coordenadores Coordenador elabora a prestação de 
contas informando todas as ações 
desenvolvidas e as metas atingidas, bem 
como os recursos utilizados na execução 
do projeto.  

32.2 Analisar a 
prestação de 
contas 

Fiscal O fiscal analisa o relatório de prestação de 
contas e se está de acordo, dá anuência ou 
solicita os ajustes necessários.  

Se a prestação de contas for considerada aprovada pelo fiscal o processo segue para a atividade 
32.3. Se a prestação de contas necessitar de ajustes o processo segue para a atividade 32.4. 

32.3 Analisar 
prestação de 
contas 

Partícipe O partícipe analisa o relatório apresentado 
e, estando de acordo, aprova.  

Se a prestação de contas for considerada aprovada pelo Partícipe o processo segue para a 
atividade 32.5. Se a prestação de contas necessitar de ajustes o processo segue para a atividade 
32.4. 

32.4 Ajustar prestação 
de contas 

Coordenadores Caso haja divergências, o fiscal solicita ao 
Coordenador que sejam realizados os 
ajustes necessários no relatório de 
prestação de contas (Retro alimentada 
pelos gateways das atividades 33.2 e 33.3)  

32.5 Analisar 
prestação de 
contas 

Conselho do 
Campus de origem 
do projeto 

O Conselho do Campus aprova ou reprova 
o relatório de prestação de contas 
apresentado.  

Se a prestação de contas for considerada aprovada pelo Conselho do Campus o processo segue 
para a atividade 32.6. Se a prestação de contas for reprovada o processo deve retornar para a 
atividade 32.1. 

32.6 Encaminhar 
prestação de 
contas para 
Divisão de 
convênios 

Coordenadores Após a aprovação da prestação de contas, 
o Coordenador deve tramitar o processo à 
Divisão de Gestão de Convênios. 

32 Fecha subprocesso de Prestação de contas 

33 Encaminhar o Divisão de Gestão Encaminha para ciência do Reitor. 
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processo para 
ciência de 
encerramento 

de Convênios 

34 Manifestar ciência Pró-Reitor da 
PROPLAN 

A Divisão de Gestão de Convênios inclui 
despacho ao processo dando ciência a(o) 
Pró-Reitor(a) da Proplan sobre a 
aprovação do relatório de prestação de 
contas. 

35 Manifestar ciência Reitor A Divisão de Gestão de Convênios inclui 
despacho ao processo dando ciência ao 
Reitor sobre a aprovação do relatório de 
prestação de contas e encerramento do 
processo de acordo/convênio. 

36 Arquivar processo Divisão de Gestão 
de Convênios 

Incluir termo de encerramento do processo 
e arquivar.  

Encerramento do processo. 

 
 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES / LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016. 
DECRETO Nº 6.170, DE 25 DE JULHO DE 2007. 
LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014. 

 
RESPONSABILIDADES 

Papel Responsabilidade 

Dono do processo Viviane Gentil Kanitz 

E-mail proplan@unipampa.edu.br 

Telefone/Ramal 2721 

Líder de Melhoria Fernanda Ortega, Menithen Ness 

E-mail fernandaortega@unipampa.edu.br , 
menithengouveia@unipampa.edu.br  

Telefone/Ramal 9602 
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