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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº XX, DE XX DE JULHO DE 2018. 

 

Normatiza o fluxo para a realização de parcerias 

entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Baiano e instituições públicas ou 

privadas. 

 

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, no 

uso de suas atribuições delegadas pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no D.O.U. de 26/04/2018, 

CONSIDERANDO: 
 

I. A Constituição Federal; 

II. Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; 

III. Lei n.º 9.790, de 23 de março de 1999; 

IV. A Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004; 

V. Decreto n.º 6.170, de 25 de julho de 2007; 

VI. O Decreto nº 6.428, de 14 de abril de 2008; 

VII. Lei n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008; 

VIII. A Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008; 

IX. Portaria Interna n.º 267, de 4 de abril de 2011; 

X. Decreto n.º 8.180, de 30 de dezembro de 2013; 

XI. O Decreto nº 8.240, de 21 de maio de 2014; 

XII. Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014;  

XIII.  Lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015; 

XIV. Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016; 

XV. O Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016; 

XVI. Portaria Interministerial n.º 424, de 30 de dezembro de 2016; 

XVII.Orientação Normativa nº 2, de 24 de junho de 2016; 

XVIII. Decreto Nº 9.283, De 7 de Fevereiro de 2018. 

 

RESOLVE: 

Art. 1º Normatizar o fluxo para realização de parcerias entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Baiano (IF Baiano) e instituições públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, 

estabelecendo competências e procedimentos para a elaboração, encaminhamento, análise, aprovação, 

arquivamento, publicação, acompanhamento, encerramento e renovação das parcerias no âmbito do IF 

Baiano. 

Parágrafo único. Os conceitos que regem essa instrução normativa encontram-se determinados no 

Anexo I. 

 

CAPÍTULO I 

DAS ORIENTAÇÕES GERAIS 

Art. 2º Para finalidades de estabelecimento de parcerias com o setor produtivo, o IF Baiano é 

considerado uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) pública, estando sujeita às 

práticas e procedimentos estabelecidos em lei. 

 

Art. 3º Qualquer que seja a forma, o instrumento de parceria deverá conter cláusulas que estabeleçam: 
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I. O objeto e seus elementos característicos, com a descrição detalhada, objetiva, clara e precisa do que 

se pretende realizar ou obter, em consonância com os modelos disponibilizados no Guia Orientador para 

Formalização de Parcerias Institucionais do IF Baiano; 

II. O coordenador responsável pela parceria no IF Baiano, quer seja o servidor proponente ou outro 

servidor designado especificamente para a função, bem como o coordenador da(s) instituição(ões) 

partícipe(s); 

III. As obrigações de cada um dos partícipes, incluindo as contrapartidas de qualquer natureza; 

IV. A vigência, que deverá ser fixada de acordo com o prazo previsto para consecução do objeto da 

parceria, limitada ao prazo máximo de 60 (sessenta) meses; 

V. A possibilidade de os partícipes denunciarem ou rescindirem o instrumento de parceria, a qualquer 

tempo, imputando as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenham vigido; 

VI. A indicação obrigatória da Justiça Federal, Subseção Judiciária da Bahia, como sendo o foro para 

dirimir dúvidas decorrentes de sua execução; 

VII. A indicação de onde será publicado o referido instrumento de parceria. 

Parágrafo único. Excepcionalmente, o prazo de vigência do instrumento de parceria poderá ser 

estendido, desde que clara e devidamente justificado. 

 

Art. 4º Quando a parceria envolver a transferência de recursos financeiros, essa deverá ser detalhada no 

Plano de Trabalho. 

 

CAPÍTULO II 

DAS MODALIDADES E DOS INSTRUMENTOS DE PARCERIAS 

Art. 5º A modalidade de parceria e sua respectiva formalização dar-se-ão através de diferentes 

instrumentos, respeitada a legislação vigente e de acordo com sua finalidade e a natureza jurídica do 

partícipe. 

 

Art. 6° Todas as parcerias internacionais que não envolvam alocação de recursos financeiros e que 

digam respeito a ações a serem desenvolvidas pelo IF Baiano e parceiros públicos ou privados, desde 

que não estabelecidas atividades específicas, podem ser celebradas através de Protocolo de Intenções. 

Parágrafo único. O Protocolo de Intenções deve ser utilizado em caráter excepcional ou quando houver 

necessidade imediata ou urgente de demonstrar a intenção futura de outros instrumentos de parceria. 

Art. 7° As fases que compõem a formalização de parcerias junto ao IF Baiano são: negociação, 

proposição, celebração, execução e encerramento. 

§ 1º A negociação é a fase inicial de uma formalização de parceria que compreende a definição do 

interesse entre os parceiros, a negociação dos termos da mesma, bem como o momento em que todos os 

documentos para as etapas seguintes são discutidos e providenciados. 

§ 2º A proposição é a segunda etapa da parceria, composta pelo envio processo administrativo interno, 

ao setor responsável para análise técnica, instruído com a documentação necessária. 

§ 3º A fase da celebração da parceria impõe a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, a 

assinatura do instrumento e a publicação dos atos administrativos oriundos do mesmo. 

§ 4º A execução do objeto previsto no instrumento de parceria somente poderá ser efetivada após a 

aprovação nas duas fases anteriores. 

§ 5º O encerramento da parceria será realizado mediante prestação de contas, quando necessária, bem 

como do arquivamento dos documentos comprobatórios da mesma. 
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Art. 8º O proponente deverá aguardar a aprovação e formalização das parcerias para poder executar as 

atividades propostas. 

 

Seção I 

DAS PARCERIAS COM O SETOR PÚBLICO E PRIVADO 

Art. 9° Os instrumentos jurídicos de parceria que regem as relações do IF Baiano com outros entes 

públicos ou privados são Acordo ou Termo de Cooperação, Convênio, Termo de Execução 

Descentralizada, Termo aditivo e Convênio de Estágio. 

 

Subseção I 

DO ACORDO OU TERMO DE COOPERAÇÃO 

Art. 10. O Acordo de Cooperação é a parceria estabelecida entre o IF Baiano com outros entes públicos 

ou com empresas privadas, com ou sem fins lucrativos, desde que não haja repasse financeiro. 

 

Art. 11. Para efetivação do Acordo de Cooperação, o processo administrativo deverá ser instruído com 

os seguintes documentos: 

I. Ofício da unidade organizacional (IF Baiano) interessada na celebração do Convênio, solicitando e 

justificando o pedido, manifestando a anuência na Celebração do Convênio; 

II. Ofício do órgão interessado na celebração do convênio solicitando e justificando o pedido, 

manifestando a anuência na Celebração do Convênio, podendo ter, em anexo, uma minuta de convênio 

ou de outro instrumento jurídico; 

III. Formulário de solicitação de parcerias assinado por diretor (a) do Campus, diretor (a) sistêmico (a) ou 

pró-reitor (a); (colocar link para acessar o formulário); 

IV. Ato de posse ou portaria de nomeação no cargo do representante legal atual da outra instituição 

parceira; 

V. Documentos do representante legal da instituição parceira: RG e CPF; 

VI. Comprovante de endereço da instituição parceira (qualquer cópia dos últimos 3 meses); 

VII. Em caso de substituição do representante legal da instituição parceira, apresentar: portaria de 

substituição para o período, constando a outorga de poderes, bem como RG e CPF. Nesta situação, a 

minuta será confeccionada com o nome do substituto, que deve assinar a minuta aprovada, e terá a data 

do período da substituição; 

VIII. Certidões da Instituição Parceira conforme o Guia Orientador para Formalização de Parcerias 

Institucionais no IF Baiano: 

a) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Ministério da Fazenda; 

b) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

c) Certidão Negativa de Débitos em relação ao INSS (CND/INSS); 

d) Consulta de Regularidade Fiscal do FGTS (CRF/FGTS). 

IX. Plano de trabalho aprovado pelos partícipes, conforme modelo constante no Guia Orientador para 

Formalização de Parcerias Institucionais no IF Baiano; 

X. Parecer das Pró-reitorias de Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação ou Diretorias envolvidas, nos casos 

em que se façam necessários, no qual deverá ser analisado o mérito da proposta, a reciprocidade de 

interesse de ambas as partes, da viabilidade de sua execução, da verificação do cronograma de 

desembolso, da descrição dos meios e dos procedimentos disponíveis para fiscalização da parceria, da 

designação da parceria, da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria. 
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Subseção II 

DO CONVÊNIO 

Art. 12. O instrumento de parceria entre o IF Baiano e outros órgãos públicos ou empresas privadas, 

com fins lucrativos, e que envolvam repasse de recurso financeiro é o Convênio. 

 

Art. 13. O processo administrativo de convênio deverá ser instruído fisicamente com os seguintes 

documentos: 

I. Ofício da unidade organizacional (IF Baiano) interessada na celebração do Convênio, solicitando e 

justificando o pedido, manifestando a anuência na Celebração do Convênio; 

II. Ofício do órgão interessado na celebração do convênio solicitando e justificando o pedido, 

manifestando a anuência na Celebração do Convênio, podendo ter, em anexo, uma minuta de convênio 

ou de outro instrumento jurídico; 

III. Formulário de solicitação de parcerias assinado por diretor (a) do Campus, diretor (a) sistêmico (a) ou 

pró-reitor (a); (colocar link para acessar o formulário); 

IV. Ato de posse ou portaria de nomeação no cargo do representante legal atual da outra instituição 

parceira; 

V. Documentos do representante legal da instituição parceira: RG e CPF; 

VI. Comprovante de endereço da instituição parceira (qualquer cópia dos últimos 3 meses); 

VII. Em caso de substituição do representante legal da instituição parceira, apresentar: portaria de 

substituição para o período, constando a outorga de poderes, bem como RG e CPF. Nesta situação, a 

minuta será confeccionada com o nome do substituto, que deve assinar a minuta aprovada, e terá a data 

do período da substituição; 

VIII. Certidões da Instituição Parceira conforme o Guia Orientador para Formalização de Parcerias 

Institucionais no IF Baiano: 

a) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Ministério da Fazenda; 

b) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

c) Certidão Negativa de Débitos em relação ao INSS (CND/INSS); 

d) Consulta de Regularidade Fiscal do FGTS (CRF/FGTS).    

IX. Plano de trabalho aprovado pelos partícipes, conforme modelo constante no Guia Orientador para 

Formalização de Parcerias Institucionais no IF Baiano; 

X. Parecer das Pró-reitorias de Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação ou Diretorias envolvidas, nos casos 

em que se façam necessários, no qual deverá ser analisado o mérito da proposta, a reciprocidade de 

interesse de ambas as partes, da viabilidade de sua execução, da verificação do cronograma de 

desembolso, da descrição dos meios e dos procedimentos disponíveis para fiscalização da parceria, da 

designação da parceria, da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria. 

 

Art. 14. Poderão ser feitas alterações qualitativas e quantitativas ao convênio através de Termo Aditivo, 

desde que devidamente justificado pelo proponente e aprovado pela Procuradoria Federal. 

Parágrafo único. É de única responsabilidade do proponente a verificação de prazo de vigência do 

convênio, bem como da necessidade de alteração qualitativa ou quantitativa do mesmo, a quem, 

também, cabe solicitar o Termo Aditivo. 
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Art. 15. O servidor do IF Baiano envolvido na execução das atividades previstas no convênio poderá 

receber bolsa de estímulo à inovação diretamente da instituição, de fundação de apoio ou agência de 

fomento, desde que indicado no Plano de Trabalho e em conformidade com a legislação em vigor, 

interna e externa à instituição. 

 

Art. 16. O IF Baiano poderá, mediante contrapartida financeira ou econômica e por prazo determinado, 

nos termos do convênio, compartilhar ou permitir o uso de laboratórios, equipamentos, instrumentos e 

demais instalações com empresas ou pessoas físicas voltadas a atividades de pesquisa, extensão, 

desenvolvimento e inovação, desde que tal permissão não interfira diretamente na atividade finalística 

da instituição ou com ela conflite. 

 

Art. 17. As parcerias estabelecidas através de convênio que gerarem propriedade intelectual, 

participação nos resultados da exploração das inovações resultantes da parceria, transferência de 

tecnologia e licenciamento para outorga do direito de uso ou de exploração de criação desenvolvida 

isoladamente ou na parceria deverão ser objeto de análise da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação 

(PROPES). 

 

Subseção III 

DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 
Art. 18. Instrumento por meio do qual é ajustada a descentralização de crédito entre órgãos e/ou 

entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, para execução de ações de 

interesse da unidade orçamentária descentralizadora e consecução do objeto previsto no programa de 

trabalho, respeitada fielmente a classificação funcional programática. 

 

Art. 19. O processo administrativo do Termo de Execução Descentralizada (TED) deverá ser instruído 

fisicamente com os seguintes documentos: 

I. Ofício da unidade organizacional (IF Baiano) interessada na celebração do Convênio, solicitando e 

justificando o pedido, manifestando a anuência na Celebração do Convênio; 

II. Ofício do órgão interessado na celebração da conivência solicitando e justificando o pedido, 

manifestando a anuência na Celebração do Convênio, podendo ter, em anexo, uma minuta de convênio 

ou de outro instrumento jurídico; 

III. Formulário de solicitação de parcerias assinado por diretor (a) do Campus, diretor (a) sistêmico (a) ou 

pró-reitor (a);  

IV. Ato de posse ou portaria de nomeação no cargo do representante legal atual da outra instituição 

parceira; 

V. Documentos do representante legal da instituição parceira: RG e CPF; 

VI. Comprovante de endereço da instituição parceira (qualquer cópia dos últimos 3 meses); 

VII. Em caso de substituição do representante legal da instituição parceira, apresentar: portaria de 

substituição para o período, constando a outorga de poderes, bem como RG e CPF. Nesta situação, a 

minuta será confeccionada com o nome do substituto, que deve assinar a minuta aprovada, e terá a data 

do período da substituição; 

VIII. Certidões da Instituição Parceira conforme o Guia Orientador para Formalização de Parcerias 

Institucionais no IF Baiano: 

a) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Ministério da Fazenda; 

b) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

c) Certidão Negativa de Débitos em relação ao INSS (CND/INSS); 
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d) Consulta de Regularidade Fiscal do FGTS (CRF/FGTS). 

IX. Plano de trabalho aprovado pelos partícipes, conforme modelo constante no Guia Orientador para 

Formalização de Parcerias Institucionais no IF Baiano; 

X. Parecer das Pró-reitorias de Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação ou Diretorias envolvidas, nos casos 

em que se façam necessários, no qual deverá ser analisado o mérito da proposta, a reciprocidade de 

interesse de ambas as partes, da viabilidade de sua execução, da verificação do cronograma de 

desembolso, da descrição dos meios e dos procedimentos disponíveis para fiscalização da parceria, da 

designação da parceria, da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria. 

 

Subseção IV 

DO CONVÊNIO DE ESTÁGIO 
Art 20. Tem por objetivo regular as relações entre as partes conveniadas no que tange à concessão de 

estágio para alunos regularmente matriculados e que venham frequentando, efetivamente, cursos 

oferecidos pela Instituição de Ensino. 

 

Art 21. Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 

preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em 

instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos 

anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 

 

Art. 22. É facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos e privados convênio de 

concessão de estágio, nos quais se explicitem o processo educativo compreendido nas atividades 

programadas para seus educandos. 

Parágrafo único. Caso haja a necessidade de formalização do convênio de estágio, deverão ser atendidos 

o constante nos arts 6º a 14º da lei nº 11.788/08, bem como na Orientação Normativa nº 2, de 26/06/2016 

e ainda na Lei n.º 8.666/90. 

 

Art.23. O processo administrativo do Convênio de Estágio deverá ser instruído fisicamente com os 

seguintes documentos: 

I. Ofício da unidade organizacional (IF Baiano) interessada na celebração do Convênio, solicitando e 

justificando o pedido, manifestando a anuência na Celebração do Convênio; 

II. Ofício do órgão interessado na celebração do convênio solicitando e justificando o pedido, 

manifestando a anuência na Celebração do Convênio, podendo ter, em anexo, uma minuta de convênio 

ou de outro instrumento jurídico; 

III. Formulário de solicitação de parcerias assinado por diretor (a) do Campus, diretor(a) sistêmico (a) ou 

pró-reitor (a); (colocar link para acessar o formulário); 

IV. Plano de Atividades do Estagiário; 

V. Ato de posse ou portaria de nomeação no cargo do representante legal atual da outra instituição 

parceira; 

VI. Documentos do representante legal da instituição parceira: RG e CPF; 

VII. Comprovante de endereço da instituição parceira (qualquer cópia dos últimos 3 meses); 

VIII. Em caso de substituição do representante legal da instituição parceira, apresentar: portaria de 

substituição para o período, constando a outorga de poderes, bem como RG e    CPF. Nesta situação, a 

minuta será confeccionada com o nome do substituto, que deve assinar a minuta aprovada, e terá a data 

do período da substituição; 
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IX. Certidões da Instituição Parceira conforme o Guia Orientador para Formalização de Parcerias 

Institucionais no IF Baiano: 

a) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Ministério da Fazenda; 

b) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

c) Certidão Negativa de Débitos em relação ao INSS (CND/INSS);  

d) Consulta de Regularidade Fiscal do FGTS (CRF/FGTS). 

X. Plano de atividades aprovado pelos partícipes, conforme modelo constante no Guia Orientador para 

Formalização de Parcerias Institucionais no IF Baiano. 

 

Seção II 

DAS PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

Art. 24. O instrumento jurídico de parceria que regem as relações do IF Baiano com as Organizações da 

Sociedade Civil (OSCIP) e que envolvem repasse de recurso financeiro é o Termo de Parceria. 

Parágrafo único. O instrumento jurídico de parceria entre o IF Baiano e as OSCIP sem repasse de 

recurso financeiro é o Acordo ou Termo de Cooperação Técnica conforme artigos 9°, 10 e 11 desta 

Nota. 

 

Subseção I 

DO TERMO DE PARCERIA 

Art. 25. Quando a proposição de parceria for feita pela OSCIP, a proposta deverá ser embasada em 

Procedimento de Manifestação de Interesse Social, conforme determina a Lei nº 13.019/2014. 

 

Art. 26. Para celebração do Termo de Parceria, o processo administrativo deverá ser instruído 

fisicamente da seguinte forma: 

I. Ofício da unidade organizacional (IF Baiano) interessada na celebração do Convênio, solicitando e 

justificando o pedido, manifestando a anuência na Celebração do Convênio; 

II. Ofício do órgão interessado na celebração do convênio solicitando e justificando o pedido, 

manifestando a anuência na Celebração do Convênio, podendo ter, em anexo, uma minuta de convênio 

ou de outro instrumento jurídico; 

III. Formulário de solicitação de parcerias assinado por diretor (a) do Campus, diretor (a) sistêmico (a) ou 

pró-reitor (a); (colocar link para acessar o formulário); 

IV. Ato de posse ou portaria de nomeação no cargo do representante legal atual da outra instituição 

parceira; 

V. Documentos do representante legal da instituição parceira: RG e CPF; 

VI. Comprovante de endereço da instituição parceira (qualquer cópia dos últimos 3 meses); 

VII. Em caso de substituição do representante legal da instituição parceira, apresentar: portaria de 

substituição para o período, constando a outorga de poderes, bem como RG e CPF. Nesta situação, a 

minuta será confeccionada com o nome do substituto, que deve assinar a minuta aprovada, e terá a data 

do período da substituição; 

VIII. Certidões da Instituição Parceira conforme o Guia Orientador para Formalização de Parcerias 

Institucionais no IF Baiano: 

a) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Ministério da Fazenda; 

b) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 
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c) Certidão Negativa de Débitos em relação ao INSS (CND/INSS); 

d) Consulta de Regularidade Fiscal do FGTS (CRF/FGTS). 

IX. Plano de trabalho aprovado pelos partícipes, conforme modelo constante no Guia Orientador para 

Formalização de Parcerias Institucionais no IF Baiano; 

X. Parecer das Pró-reitorias de Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação ou Diretorias envolvidas, nos 

casos em que se façam necessários, no qual deverá ser analisado o mérito da proposta, a reciprocidade de 

interesse de ambas as partes, da viabilidade de sua execução, da verificação do cronograma de 

desembolso, da descrição dos meios e dos procedimentos disponíveis para fiscalização da parceria, da 

designação da parceria, da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria. 

 

Seção III 

DOS TERMOS ADITIVOS 

Art. 27.   Tem como objetivo a modificação de instrumento já celebrado para ampliação de tempo, 

quantidade ou inclusão de artigo, vedada a alteração do objeto aprovado. Visam à exclusão, à alteração 

ou à inclusão de alguma cláusula no intuito de completar informações ausentes nos diversos instrumentos 

assinados. É vedado modificar, mediante Termo Aditivo, o objeto do Acordo Principal, bem como 

ampliar ou diminuir o trabalho previamente programado. 

 

Art. 28. Para celebração do Termo Aditivo, o processo administrativo deverá ser instruído fisicamente da 

seguinte forma: 

I. Ofício com a justificativa para aditivação assinado pelo diretor do campus;  

II. Relatório das atividades desenvolvidas, bem como os resultados alcançados e custos empregados no 

período de vigência do convênio; 

III. Certidões da Instituição Parceira conforme o Guia Orientador para Formalização de Parcerias 

Institucionais no IF Baiano: 

a) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Ministério da Fazenda; 

b) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

c) Certidão Negativa de Débitos em relação ao INSS (CND/INSS); 

d) Consulta de Regularidade Fiscal do FGTS (CRF/FGTS). 

IV. Plano de trabalho aprovado pelos partícipes, conforme modelo constante no Guia Orientador para 

Formalização de Parcerias Institucionais no IF Baiano; 

 

Seção IV 

DOS RESULTADOS 

Art. 29.  Ao final das parcerias, será obrigatório o envio à PRODIN/COPIN do relatório das atividades 

desenvolvidas, bem como dos resultados alcançados e custos empregados. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DEFINIÇÕES DE COMPETÊNCIAS E DOS PROCEDIMENTOS 

 

Seção I 

DA ELABORAÇÃO, ANÁLISE E ENCAMINHAMENTO 

 

Subseção I  

DA ELABORAÇÃO 
Art. 30. Caberá ao servidor proponente: 
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I. Negociar e fazer o Plano de Trabalho com a participação da entidade parceira; 

II. Os partícipes elaborarão o Plano de Trabalho (ensino / pesquisa / extensão / desenvolvimento 

institucional) definindo as ações, obrigações e formas de participação; 

III. Abrir processo e o instruir com os documentos conforme o Guia Orientador para Formalização de 

Parcerias Institucionais no IF Baiano, observada a ordem no item “Documentação” do referido guia, 

podendo ter, em anexo, uma minuta de convênio ou de outro instrumento jurídico proposto pelo parceiro; 

IV. Encaminhar o processo ao setor responsável pelos convênios no campus que o conferirá; 

V. Produzir relatório de avaliação de resultados ao final da parceria. 

 

Subseção II 

DA ANÁLISE E DO ENCAMINHAMENTO NOS CAMPI 
Art. 31. Caberá às Pró-reitorias de Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação ou Diretorias envolvidas 

conforme a natureza do objeto do instrumento de parceria, o seguinte procedimento: 

I. analisar e emitir parecer técnico conjunto, via memorando, sobre a proposta de parceria, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos. 

 

Art. 32. Caberá ao setor responsável pelos convênios no campus, os seguintes procedimentos: 

I. Orientar e conferir a documentação encaminhada pelo servidor proponente; 

II. Encaminhar o processo à PRODIN/COPIN para análise técnica e/ou para as Pró-reitorias de Ensino, 

Extensão, Pesquisa e Inovação ou Diretorias envolvidas, nos casos em que se façam necessários; 

III. Realizar demais encaminhamentos necessários para o estabelecimento da parceria. 

 

Art. 33. Caberá ao Diretor (a)-geral do campus: 

I. Emitir ofício solicitando e justificando o pedido, manifestando a anuência na Celebração da Parceria; 

II. Assinar o Formulário de solicitação de parcerias. 

 

Art. 34. As propostas que envolverem dois ou mais campi deverão conter a manifestação conjunta das 

Direções-geral e das Pró-reitorias de Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação ou Diretorias envolvidas, 

nos casos em que se façam necessários. 

 

Subseção III 

Da análise e encaminhamento na Reitoria 
Art. 35. Caberá à Coordenação de Parcerias Nacionais e Internacionais os seguintes procedimentos: 

I. Receber os processos encaminhados pelo setor responsável pelas parcerias no campus; 

II. Encaminhar o processo: 

a) À Procuradoria Federal, para análise e emissão de parecer jurídico; 

b) Ao campus, para complementação da instrução processual, se for o caso; 

c) Ao Gabinete do (a) Reitor (a) para assinatura; 

d) Aos partícipes para a assinatura da minuta de parceria; 

III. Providenciar a numeração do instrumento de parceria e o arquivamento de 1 (uma) via do documento 

assinado; 

IV. Providenciar a publicação do extrato do instrumento de parceria no Diário Oficial da União 

(D.O.U.), bem como suas alterações, quando houver; 
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VI. Realizar o arquivamento dos documentos e pareceres decorrentes do processo; 

V. Publicar em endereço eletrônico institucional os atos de celebração e alteração das parcerias; 

VI. Realizar demais encaminhamentos necessários para os fins desta Instrução Normativa. 

 

Art. 36. Caberá à(s) Pró-reitoria(s) envolvidas no objeto da parceria: 

I. Analisar e emitir parecer técnico conjunto sobre o objeto da parceria e seus anexos, no prazo máximo de 

15 (quinze) dias corridos; 

II. Encaminhar o processo à  Coordenação de Parcerias Nacionais e Internacionais. 

 

Art. 37. Caberá à Procuradoria Federal: 

I. Analisar e emitir parecer jurídico; 

II. Solicitar previamente à emissão do parecer, se necessário, documentos e manifestação do(s) setor(es) 

relacionados ao objeto da parceria; encaminhar o processo à  Coordenação de Parcerias Nacionais e 

Internacionais. 

 

Art. 38. Caberá ao Gabinete do (a) Reitor (a): 

I. Receber o processo e encaminhar para assinatura do (a) Reitor (a); 

II. Enviar o processo à Coordenação de Parcerias Nacionais e Internacionais para os devidos 

encaminhamentos. 

 

Seção II 

DO ACOMPANHAMENTO DAS PARCERIAS 
Art. 39. O coordenador da parceria deverá acompanhar o desenvolvimento do documento celebrado, 

devendo, no seu encerramento, realizar avaliação e emitir relatório final ou prestação de contas, 

contendo: 

I. Materiais adquiridos e serviços realizados; 

II. Atuação dos estudantes no âmbito da parceria; 

III. Publicação e outros resultados dos trabalhos realizados; 

IV. Patentes e inovações sociais e tecnológicas; 

V. Público atendido; 

VI. Demais resultados pertinentes. 

Parágrafo único. O relatório final ou prestação de contas, em conformidade com os modelos 

institucionais, deverá ser encaminhado ao setor responsável pelas parcerias no campus e à  Coordenação 

de Parcerias Nacionais e Internacionais para arquivamento. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 40. O (A) Diretor (a)-geral do campus poderá solicitar manifestação da Pró-reitoria de  

Administração quando houver a utilização de recursos, a fim de verificar a viabilidade de execução do 

objeto da parceria. 

 

Art. 41. A Procuradoria Federal junto ao IF Baiano poderá solicitar previamente à emissão do parecer, 

se necessário, documentos e manifestação do(s) setor (es) relacionados aos objetos da parceria não 

constantes do processo administrativo protocolado. 
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Art. 42. A assinatura dos instrumentos de parceria deverá ser realizada pelo(a) Reitor(a) do IF Baiano 

ou seu substituto legal, vedada a delegação de competência conforme legislação em vigor. 

 

Art. 43.  As propostas que envolverem dois ou mais campi deverão conter a manifestação conjunta da 

Direção-geral e das Pró-reitorias de Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação ou Diretorias envolvidas, nos casos em 

que se façam necessários. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
Art. 44. Os modelos dos instrumentos referidos nesta Instrução Normativa serão disponibilizados pela 

Coordenação de Parcerias Nacionais e Internacionais no sítio eletrônico institucional do IF Baiano. 

 

Art. 45. Esta Instrução Normativa poderá sofrer ajustes em 120 dias. 

 

Art. 46. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

                                                          Aécio José Araújo Passos Duarte 

Reitor – IF BAIANO  
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ANEXO I 

 

CONCEITOS 

 

Termo ou Acordo de Cooperação: É um instrumento jurídico formalizado entre órgãos e entidades da 

Administração Pública ou entre estes e entidades privadas sem fins lucrativos com o objetivo de firmar 

interesse de mútua cooperação técnica visando a execução de programas de trabalho, projetos/atividade 

ou evento de interesse recíproco, da qual não decorra obrigação de repasse de recursos entre os partícipes. 

Parecer 15/2013 da Advocacia-Geral da União. 

 

Convênio: Instrumento que disciplina a transferência de recursos financeiros de órgãos ou entidades da 

Administração Pública Federal, direta ou indireta, para órgãos ou entidades da Administração Pública 

Estadual, Distrital ou Municipal, direta ou indireta, consórcios públicos, ou ainda, entidades privadas sem 

fins lucrativos, visando à execução de projeto ou atividade de interesse recíproco, em regime de mútua 

cooperação. 

 

Convênio de Estágio: Tem por objetivo regular as relações entre as partes conveniadas                          

no que tange à concessão de estágio para alunos regularmente matriculados e que venham frequentando, 

efetivamente, cursos oferecidos pela Instituição de Ensino. 

 

Convenente: órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, de qualquer esfera de 

governo, consórcio público ou entidade privada, com a qual a instituição pública pactua projetos e 

atividades de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação. 

 

Concedente: órgão ou entidade da Administração Pública Federal, direta ou indireta, responsável pela 

transferência dos recursos, verificação da conformidade financeira, acompanhamento da execução e 

avaliação do cumprimento do objeto do instrumento. 

 

Termo Aditivo: Tem como objetivo a modificação de instrumento já celebrado para ampliação de 

tempo, quantidade ou inclusão de artigo, vedada a alteração do objeto aprovado. Visam à exclusão, à 

alteração ou à inclusão de alguma cláusula no intuito de completar informações ausentes nos diversos 

instrumentos assinados. É vedado modificar, mediante Termo Aditivo, o objeto do Acordo Principal, 

bem como ampliar ou diminuir o trabalho previamente programado e, tampouco, aproveitar saldo 

financeiro/orçamentário remanescente do Convênio. O Termo Aditivo deve especificar com clareza as 

modificações com relação ao Acordo Principal. 

 

Termo de Execução Descentralizada (TED): Instrumento por meio do qual é ajustada a 

descentralização de crédito entre órgãos e/ou entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social da União, para execução de ações de interesse da unidade orçamentária 

descentralizadora e consecução do objeto previsto no programa de trabalho, respeitada fielmente a 

classificação funcional programática, Decreto n.º 8.180, de 30/12/2013. 

 

Termo de Parceria: Instrumento jurídico previsto na Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, para 

transferência de recursos para entidade privada sem fins lucrativos que possua a qualificação como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP. 

 

Plano de trabalho: peça do processo administrativo, em que segue detalhado o objeto do projeto a ser 

desenvolvido, bem como justificativa, cronogramas físico-financeiros, plano de aplicação de despesas, 

entre outras informações relevantes. 
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Prestação de contas: procedimento que deve ser utilizado para análise e avaliação dos resultados 

obtidos pela parceria estabelecida, quando necessário e de acordo com a legislação vigente. 

 

Processo administrativo: todo o procedimento formalizado que deve ser constituído pelas peças 

documentais necessárias e oficializado no sistema de protocolo da instituição. 

 

Protocolo de intenções: documento de natureza preliminar e genérico que prevê atividades futuras a 

serem formalizadas através de Convênios Internacionais, assinado por instâncias mais elevadas das 

instituições partícipes e que não envolvam recursos financeiros; devem ser de caráter excepcional, 

enquanto não for possível formalizar um convênio. 

 

Relações Institucionais: parcerias estabelecidas sob a forma jurídica de convênios, acordos de 

cooperação e outros, nos termos da legislação vigente, realizadas entre o IF Baiano e outros agentes 

públicos ou privados (com ou sem fins lucrativos), com finalidade de desenvolvimento institucional. 
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