
Projetos de Extensão com 
fomento externo por meio de 

Fundações de Apoio - FAP



RELAÇÕES ENTRE O IFSP E AS FUNDAÇÕES DE 
APOIO (FAP)

• O IFSP não possui uma fundação de apoio própria. Para uma
fundação de apoio poder atuar em parceria com o IFSP, é necessário:

• Ser homologada pelo Conselho Superior do IFSP;

• Possuir credenciamento junto ao Grupo de Apoio Técnico (GAT),
comitê do MCTI/MEC, como fundação de apoio ao IFSP.

• Atualmente, somente a FUNARBE – Fundação Arthur Bernardes
(http://www.funarbe.org.br/) cumpriu estes requisitos.Três fundações
passaram pela etapa (A), mas precisam ainda cumprir a etapa (B):
FACTI, FUNDAM e FACTO.

http://www.funarbe.org.br/


REGULAMENTO DO IFSP

• O regulamento das relações do IFSP com as FAP é regido
pela Resolução nº 75/2016, que altera a Resolução nº 32, de 05 de
maio de 2015.

https://prp.ifsp.edu.br/images/arquivos/Acordos_e_Convenios_PRP/IN_Instrumentos_Juridicos/Resoluo_75.2016_Altera_a_Resoluo_32.2015.pdf
http://prp.ifsp.edu.br/images/arquivos/pesquisa/Funda%C3%A7%C3%B5es_de_Apoio/Resolu%C3%A7%C3%A3o_n%C2%BA_32_de_5_de_maio_de_2015.pdf


TAXA DE RESSARCIMENTO
Conforme o art. 6º da Lei 9.958/94, é necessário que a fundação de
apoio pague uma taxa de ressarcimento pelo uso de bens e serviços
prestados pelo IFSP na execução do projeto.

A taxa de ressarcimento no IFSP é regulamentada pelas resoluções
nº 54/2016 e 127/2016.

https://prp.ifsp.edu.br/images/arquivos/Acordos_e_Convenios_PRP/IN_Instrumentos_Juridicos/Resoluo_54.2016_Determina_a_Taxa_de_Ressarcimento_Institucional_em_projetos_de_pesquisa.pdf
https://prp.ifsp.edu.br/images/arquivos/Acordos_e_Convenios_PRP/IN_Instrumentos_Juridicos/Resoluo_127_Determina_o_critrio_de_clculo_para_a_TRI.pdf


• é necessário indicar o valor de ressarcimento da Fundação (calcular
com 10%, porém o valor exato somente será conhecido ao final da
tramitação), e o valor do ressarcimento do IFSP, que deve ser
calculado conforme a tabela abaixo:



COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO DAS 
ATIVIDADES DAS FAP

• Conforme Resolução nº 32/2015, para execução do controle
finalístico e de gestão dos projetos, o Conselho Superior do IFSP deve
nomear o Comitê de Acompanhamento das Atividades com Apoio de
Fundações composto de servidores, com mandatos de 02 anos, do
quadro efetivo e de diferentes áreas.

• Esta nomeação ocorreu com a Resolução nº 76/2016.

https://prp.ifsp.edu.br/images/arquivos/Acordos_e_Convenios_PRP/IN_Instrumentos_Juridicos/Resoluo_76.2016_Designa_os_membros_do_comit_de_apoio_s_atividades_das_Fundaes_do_IFSP.pdf


TRÂMITES DO PROJETOS DE EXTENSÃO



MODELOS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS 
DE EXTENSÃO:

• Formulário de Apresentação da Proposta (FAP)

• Modelo de Projeto de Extensão

• Planilhas de Custos (PCS)

• Autodeclaração de Princípios Éticos (APE)

• Formulário de Análise Interna ao Câmpus (FIC)

• Planilha de Emissão de Parecer (PEP) 

• Formulário de Elaboração do Relatório Final Consolidado (REC)

https://prp.ifsp.edu.br/images/arquivos/Acordos_e_Convenios_PRP/Formul%C3%A1rio_de_Apresenta%C3%A7%C3%A3o_da_Proposta_FAP_vers%C3%A3o_21_11_2016.docx
https://prp.ifsp.edu.br/images/arquivos/Acordos_e_Convenios_PRP/Modelo_de_Projeto_de_Pesquisa_vers%C3%A3o_25_11_2016.docx
https://prp.ifsp.edu.br/images/arquivos/Acordos_e_Convenios_PRP/Planilhas_de_Custos_PCS_vers%C3%A3o_28_03_2017.xlsx
https://prp.ifsp.edu.br/images/arquivos/Acordos_e_Convenios_PRP/Autodeclara%C3%A7%C3%A3o_de_Princ%C3%ADpios_%C3%89ticos_APE_vers%C3%A3o_21_11_2016.docx
https://prp.ifsp.edu.br/images/arquivos/Acordos_e_Convenios_PRP/Formul%C3%A1rio_de_An%C3%A1lise_Interna_ao_C%C3%A2mpus_FIC_vers%C3%A3o_21_11_2016.docx
https://prp.ifsp.edu.br/images/arquivos/Acordos_e_Convenios_PRP/Planilha_de_Emiss%C3%A3o_de_Parecer_PEP_vers%C3%A3o_25_11_2016.xlsx
https://prp.ifsp.edu.br/images/arquivos/Acordos_e_Convenios_PRP/Formul%C3%A1rio_de_Elabora%C3%A7%C3%A3o_do_Relat%C3%B3rio_Final_Consolidado_REC_21_11_2016.docx


MODELOS DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS

• Anexo 01 - Minuta Termo de Cooperação Técnico-Científico (TCTC) 
IFSP

• Anexo 02 - Plano de trabalho

• Anexo 03 - Declaração acerca do teto remuneratório e horas

• Anexo 04 - Termo de Confidencialidade

• Anexo 05 - Termo Aditivo

• Anexo 06 - Termo de Encerramento - Proposta para IFSP

• Formulário - Atividade Esporádica

https://prp.ifsp.edu.br/images/arquivos/Acordos_e_Convenios_PRP/IN_Instrumentos_Juridicos/Anexo_01_-_Minuta_IFSP_-_v_28_11_2016.docx
https://prp.ifsp.edu.br/images/arquivos/Acordos_e_Convenios_PRP/IN_Instrumentos_Juridicos/Anexo_02_-_Plano-de-trabalho_-_v_28_11_2016.docx
https://prp.ifsp.edu.br/images/arquivos/Acordos_e_Convenios_PRP/IN_Instrumentos_Juridicos/Anexo_03_-_Declaracao-acerca-do-teto-remuneratorio-e-horas_-_v_28_11_2016.docx
https://prp.ifsp.edu.br/images/arquivos/Acordos_e_Convenios_PRP/IN_Instrumentos_Juridicos/Anexo_04_-_Termo_de_Confidencialidade_-_v_28_11_2016.docx
https://prp.ifsp.edu.br/images/arquivos/Acordos_e_Convenios_PRP/IN_Instrumentos_Juridicos/Anexo_05_-_Termo_Aditivo_-_v_28_11_2016.docx
https://prp.ifsp.edu.br/images/arquivos/Acordos_e_Convenios_PRP/IN_Instrumentos_Juridicos/Anexo_06_-_Termo_de_Encerramento_-_proposta_para_IFSP_-_v_28_11_2016.docx
https://prp.ifsp.edu.br/images/arquivos/Acordos_e_Convenios_PRP/IN_Instrumentos_Juridicos/Formul%C3%A1rio-Atividade-Espor%C3%A1dica.docx

