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ORDEM DE SERVIÇO ? 03/2022

Dispõe sobre as /nstruções para Formcï/izaçâo de AtÍvídades Símu/tânecís

Remuneradas Permitidas ao Docente em RD/DP

CONSIDERANDO as permissões para o exercício de atividades simultâneas, a

necessidade de esclarecimentos sobre o credenciamento CERT, os projetos de

pesquisa e inovação, os cursos de extensão e taxas incidentes,

Edson Cezar Wendiand, DEretor da Escola de Engenharia de São Carlos da

Universidade de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, baixa as Instruções

para Formalização de AtivEdades Simultâneas Remuneradas Permitidas ao Docente

em RDIDP^ conforme Anexo I.

São Carlos, 16 de maio de 2022.

Yl_ v^- -^
Edson CezarWendIand

y Diretor
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i. Introdução

Este documento tem por objetivo comunicar aos servidores docentes da EESC, as

regulamentações definidas pela USP sobre o exercício de atividades simuitâneas

remuneradas permitidas ao docente em RDIDP, os pré-requisitos para o exercício dessas

atividades e procedimentos para autorização de atividades simultâneas remuneradas. Este

documento também detalha o procedimento para cadastro de convénios de pesquisa e

extensão, meios pêlos quais o docente pode exercer atividade simultânea remunerada. As

Figuras 1, 2 e 3 apresentam as etapas dos processos de formalização nas diferentes

modalidades.

2. Permissões para o Exercício de Atividades Simultâneas Remuneradas

O artigo 17 do Estatuto Docente (Resolução USP 7271/2016, incisos l a XII) enumera as

ativfdades permitidas ao docente em RDIDP, sem necessidade de credenciamento CERT e

sem necessidade de autorização prévia^ ainda que remuneradas. Por outro lado, a

Subseção III do Estatuto Docente, artigos 18 a 22, apresenta as atividades simultâneas

permitidas ao docente em RDIDP, mas desde que o docente tenha credendamento CERT

válido. As atividades simultâneas remuneradas, sujeitas a credenciamento CERT, são

relacionadas à:

a) Participação em projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação, de caráter

institucional, realizados com entidades externas, mediante convénio ou contrato, por

prazo determinado (artigo 19);

b) Realização de atividades de assessoria, tais como elaborar pareceres científicos e

responder a consultas sobre assuntos especializados, realizar ensaios ou análises,

exercer atividades de consultoria, perícia (não Judicial), assistência, orientação

profissional e curadoria externa de museus (artigo 20);

c) Participação, Ínciusive coordenação, em cursos de extensão universitária oferecidos

pela Universidade de São Paulo (artigo 21);

d) Participação, inclusive coordenação, em cursos de extensão universitária oferecidos por

outra instituição, desde que seja instituição pública ou entidade conveniada para esse

fim específico (artigo 21, § 4°).
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3. Pré-RequÍsítos para o Exercício de Atividades Simultâneas Remuneradas Sujeitas ao

Credenciamento CERT

As atividades simultâneas remuneradas descritas na subseçâo 111 do Estatuto Docente

(artigos 18 a 22) podem ser realizadas desde que:

• O docente tenha credendamento CERT vigente;

• O tempo dedicado pelo docente ao exercício dessas atividades não ultrapasse as 8

(oito) horas semanais, calculadas tornando por base o exercício anual, ressalvada a

exceçâo prevista no § 3° do artigo 19;

• As atividades simultâneas remuneradas sejam coerentes com as atividades propostas

nos Projetos Académicos, do docente, do Departamento e da Unidade;

• A solicitação de autorização para desenvolvimento da atividade seja feita previamente

nas instâncias competentes, segundo as normas vigentes da Universidade (ver seçâo 4).

4. Normas Adicionais sobre o Exercício de Atividades Simultâneas Remuneradas

Segundo o parágrafo único do artigo 31 da Resolução 5940/2011, "as atividades de

assessoria ou consultoria são realizadas em caráter pessoal por um docente ou grupo

desses, sem responsabilidade da Universidade por estas atividades". Já o parágrafo 1° do

artigo 35 da mesma Resolução 5940/2011 diz que ffas atividades de assessoria e consultoria

que requeiram a utilização de Infraestruturas, equipamentos, bens ou pessoal da

Universidade devem ser consideradas como prestação de serviço especializado". Esse tipo

de atividade pode ser realizado por meio de convénio na modalidade "U5P Contratada".

Alternativamente, serviços que requeiram a utilização da infraestrutura laboratorial da EESC

poderão ser realizados por meio de laboratórios cadastrados como Central Multiusuários,

conforme regulamentação pela Portaria GR n° 7311, de 19 de dezembro de 2018.

O artigo 1° da Resolução 6966/2014 institui o Portal de Convénios da USP, para

"registro das informações relativas aos convénios, contratos de prestação de serviços em

que a USP figure como contratada e outros ajustes do género, daqui para a frente ditos

simplesmente convénios, e os planos de trabalho que lhes dão fundamento, bem como os

respectivos termos aditivos .

A Resolução CoPq 8009/2020 subdelega a Diretores de Unidades, a competência para

"assinarem os convénios, contratos nos quais a USP figure como contratada, termos de

transferência de material simplificados, acordos de confidencialidade e respectivos termos
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aditivos e de encerramento, cujos_ objetos sejam preponderantemente de Pescjuisa e que

não prevejam cessão de património ou comprometimento orçamentário da Universidade.'"

Para açÕes voltadas à inovação tecnológica, a Resolução 7661/2019 permite, mediante

contrapartida financeira ou nâo-financeira, o compartilhamento e permissão de uso da

infraestrutura, equipamentos, materiais e demais instalações existentes nas dependências

da Universidade de São Paulo com !CTs ou empresas. Todo compartilhamento e permissão

de uso da ínfraestrutura da USP será regido por contrato, convénio ou outro ato Jurídico

específico, observando-se a Resolução 7661/2019 e a legislação vigente.

Para convénios com objeto em pesquisa e inovação, a Resolução USP 7662/2019

regulamenta a remuneração docente por meio de Bolsa de Estimuio à Inovação, com base

na Lei Federa! n° 10.973/2004. O artigo 35 do Decreto 9.580 de 22 de novembro de 2018 diz

que são isentos de tributação 'ías bo\sas de estudo e de pesquisa caracterizadas como

doação, quando recebidas exdusivamente para proceder a estucfos ou pesquisas e desde que

os resultados dessas atívfdades não representem vantagem. PQTQO dQadorj-iemJmjsp.rtem

contraprestaçao de serviços". No entanto, o mesmo Decreto 9580, em seu artigo 36, diz

que "São tributáveis os rencíímentos provenientes do trabalho assalariado, as remunerações

por traba/ho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou

vantagens percebidos, tais como: sa/ários, ordenados, vencimentos, solcfos, soïàaàas,

vantagens, subsídios, honorários, diárias de comparecimento, bolsas de_estuào e__de_^esqulsa

e remuneração de estagiários.". Portanto, mesmo quando caracterizada como bolsa, o

recolhimento de imposto de renda referente à remuneração cabe à Fundação de apoio e

ao docente.

5. Procedimentos para Autorização de Atividades Simultâneas Remuneradas Sujeitas ao

Credenciamento CERT

Os procedimentos para solicitação e realização das atividades simultâneas

remuneradas, sujeitas ao credenciamento CERT, descritos nos itens a) e b) da seçâo 1 são

diferenciados conforme segue:

PROJETQS D^PESCÏU1SA_E INOVAÇÀO e USP CONTRATADA: aplica-se a projetos de

pesquisa e inovação ou serviços que requerem a utilização da infraestrutura da

Unidade, sendo o contrato ou convénio formalizado entre a USP/ Unidade e Instituição
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Contratante. O contrato/convênio deve ser realizado com intermediação de Fundações de

Apoio.

U. CURSOS DE EXTENSÃO PAGOS: aplica-se a cursos pagos. O convénio é feito entre a

EESC e a Fundação de Apoio, responsável pela administração financeira do curso.

111. ASSESSORIA OU CONSULTORIA EM CARÁTER PESSOAL: aplica-se a atividades que

não utilizam a infraestrutura da Unidade, apenas o saber do docente, sendo o contrato

formalizado sem a figura da USP, ou seja, contrato direto entre o docente e a Instituição

Externa contratante. Neste caso, o contrato pode ser com ou sem intermediação de

Fundações de Apoio.

5.1. Projetos de Pesquisa e Inovação e USP Contratada

A formalização das atividades simultâneas remuneradas decorrentes de um projeto de

Pesquisa e Inovação ou serviço é feita por meio de um contrato ou termo de convénio e

respectivo piano de trabalho cadastrados no Sistema Convénios USP.

As minutas padrão geradas pelo Sistema Convénios baseiam-se nos modelos

disponíveis em formato word, no link (https://uspdigitai.usp.br/conveniousp/modelos).

Podem ser;

• Contrato de prestação de serviço (USP contratada);

• Convénio genéricoj com objeto preponderante em Pesquisa;

Observa-se que a Área Financeira da EESC não dispõe de recursos humanos para a

execução de convénios eventualmente aprovados pêlos docentes. Portanto, a

determinação do CTA da EESC é para que convénios que envolvam recursos financeiros

sejam feitos com a intermediaçâo de Fundação de Apoio.

Observa-se também que o cadastramento dos dados no Sistema Convénios deve ser

feito pelo docente responsável pelo convénio ou por pessoa por ele designada. O Serviço

de Convénios é responsável apenas pela conferência do convénio cadastrado e tramitação

futura. O Anexo 2 deste documento apresenta o roteiro para cadastramento de um

convénio e respectivo plano de trabalho. Em caso de dúvida, pode-se consultar o manual

disponível na página do Sistema Convénios, com orientações preliminares, e também a

opção "Fale Conosco", para o envio de dúvidas diretamente à equipe do Sistema. Também
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como suporte, o docente poderá consultar a Comissão de Pesquisa (cpq@eesc.usp.br) ou o

Serviço de Convénios (convenios@ee5c.u5p.br) da EESC.

Ao cadastrar as informações requeridas para a tramitação de um convénio ou contrato,

o Sistema Convénios gera automaticamente uma minuta padrão de convênio/contrato e o

plano de trabalho. Essa minuta padrão tem cláusulas pré-aprovadas pela Procuradoria

Jurídica da USP. Por essa razão, um convênio/contrato padrão tem tramitação mais rápida.

Mas é possível editar as cláusulas do convênio/contrato de acordo com as necessidades ou

exigências dos participes.

Na elaboração da minuta de convénio, também devem ser incluídas as taxas incidentes

sobre recursos financeiros advindos de fontes externas (overheads), conforme Resolução

USP 7290/2016 e Portaria GR 7288/2018. A seçâo 6 deste comunicado detalha as taxas

cobradas, respectivos percentuais e bases de cálculo. No Sistema Convénios USP é possfvei

fazer a simulação do Plano de Aplicação, no menu Convénios/ Simulação do Plano de

Aplicação, que automaticamente já apresenta os cálculos das taxas de overhead de acordo

com a metodologia de cálculo do Ofício CODAGE Circular 05/2020.

A Figura 1 ilustra o fluxo do processo para convénios e contratos de pesquisa. Após

detalhada análise jurídica, o Diretor poderá assinar os convénios e contratos com objeto

predominante em Pesquisa e que não prevejam cessão de património ou

comprometimento orçamentaria da Universidade (Resolução CoPq 8009/2020).

Observa-se que o prazo até a assinatura de um contrato é variável, mas em geral

bastante longo, já que o andamento do pedido depende de aprovação em várias instâncias

(CD, Comissões, Congregação e órgãos centrais da USP). E para aprovação nos colegiados,

é necessário que o processo chegue ao setor responsável com alguma antecedência, para

inclusão na pauta. Para inclusão na pauta da Congregação da EESC, solidta-se antecedência

mínima de 15 dias. De um modo geral, sugere-se que o processo seja iniciado com

antecedência mínima de 90 dias.

Cabe, ainda, observar que:

^ Todos os docentes envolvidos no projeto serão os responsáveis, sempre que

cabível, pela ART perante ao CREA;

^ Após o recebimento dos recursos, inclusive de aditivos, as Fundações deverão

repassar o valor total ou parcial das taxas de overhead para EE5C/USP (definidos no

contrato) no prazo de até 6o dias;
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^ Todo o gerenciamento dos recursos é de inteira responsabilidade das Fundações de

Apoio. Ao final do Convénio, e após aprovação da prestação de contas pela

convenente, as Fundações deverão enviar a prestação de contas ao Serviço de

Convénios para análise e Juntada no respectivo processo;

Processo de Formalização de Atividade Simultânea na Modalictade Convénios de Pesquisa ou USP Contratada
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5.2. Cursos de Extensão Pagos

Cursos de extensão pagos (difusão, atualização, aperfeiçoamento ou especialização),

presencia! ou à distância, são feitos com a intermediaçâo de uma Fundação de Apoio, para

gestão administrativa e financeira do curso. A minuta de convénio também é gerada

automaticamente pelo Sistema Convénios. Entretanto, antes do cadastro do convénio é

necessária a elaboração e cadastramento da caracterização académica e financeira do

Curso no Sistema Apoio. Esses dois documentos são anexos, partes integrantes da minuta

de convénio. As taxas incidentes nos valores de convénio de cursos de extensão são

detalhadas na seção 6.2. A Figura 2 ilustra o fluxo do processo de cadastramento e

aprovação de curso de extensão.

Nos convénios dos cursos de extensão, a prestação de contas no Sistema Apoio deve

estar de acordo com os balancetes enviados pelas Fundações. Ao término do Convénio de

Curso de Extensão, caso haja saldo remanescente, ele será aplicado na Unidade, nos

Departamentos envolvidos com a realização do curso, sob responsabilidade do

coordenador do curso.

Deve-se observar também que o Estatuto Docente, no artigo 21, estabelece que o

docente em RDIDP credenciado pela CERT poderá participar de cursos de extensão

universitária oferecidos pela Universidade, percebendo remuneração por essa atividade. O

Estatuto docente estabelece ainda que:

• O tempo dedicado a cursos de extensão, somados às previstas no artigo 19, § 2° e no

artigo 20, será limitado à média de 8 (oito) horas semanais, calculadas tornando por

base o exercício anual, devendo tais atividades serem coerentes com os Projetos

Académicos, do docente, do Departamento e da Unidade.

• Os recursos para pagamento do docente somente poderão provir de fontes

estranhas ao orçamento concedido pelo Governo do Estado à Universidade.

A regularidade da participação do docente é condicionada à aprovação do curso

peias instâncias competentes, de acordo com a regulamentação própria da

Universidade.

• É vedada a participação remunerada em curso oferecido por instituição distinta da

USP que não seja instituição pública ou entidade conveniada para esse fim

específico.
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A participação pontual do docente em eventos académicos ou científicos como

palestrante não será caracterizada como participação remunerada em curso,

devendo seguir o disposto no artigo 17, inciso XI do Estatuto Docente;

A atividade de que trata o artigo 21 do Estatuto abrange inciusive a coordenação de

cursos de extensão universitária.

Processo de Formalização de Convénio para Curso de Extensão com Recurso Financeiro

Figura 2 - Etapas do processo de formalização de curso de extensão e respectivo convénio.
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5.3. Assessoria ou Consultoria em Caráter Pessoal

Para a realização de atividades de assessoria ou consultoria em caráter pessoal é

vedado o uso de papel timbrado institucional.

A atividade de assessoria ou consultoria em caráter pessoal pode ser feita com ou sem

a intermediaçâo de uma Fundação de Apoio. Em ambos os casos, o pagamento ao docente

pêlos serviços prestados deve ser feito por meio de RPA - Recibo de Pagamento a

Autónomo. Quando feito com a Íntermediaçao de Fundação de Apoio, o recurso financeiro

é administrado pela Fundação e pode ser usado para pagamento do docente ou pagamento

de despesas de custeio ou material; ou, ainda, ser usado para o pagamento de bolsas.

Quando feito sem a intermediaçâo de Fundação de Apoio, o docente deve fazer as

tratativas iniciais com a empresa solicitante do serviço, sem envolver a imagem da Unidade.

Em ambos os casos, o docente deve preencher todas as informações constantes do

formulário no Anexo Ai "Autorização de Atividade Simultânea", para envio à Chefia do

Departamento e Conselho do Departamento, com o pleito de autorização. Veja a seçao 6

deste comunicado, sobre as taxas incidentes, respectivos percentuais e bases de cálculo.

Autorizado pelo Conselho do Departamento, o formulário seguirá ao Serviço de

Convénios da EESC, para análise, registro e Juntada ao processo do docente envolvido. Em

seguida, o pedido seguirá para apreciação pelo Diretor, que o despachará para o Serviço de

Colegiados para envio às Comissões pertinentes e, finalmente, para inclusão na pauta da

próxima reunião da Congregação.

Aprovado pela Congregação, o docente receberá o trecho da Ata em seu e-maii (com

cópia para a respectiva chefia imediata). Caso a contratação seja feita sem a intermediaçâo

de Fundação de Apoio, o próprio docente ficará responsável pelo envio do contrato

assinado (contrato este em caráter pessoal, ou seja, sem referência à EE5C no contrato)

para o Serviço de Convénios. De outro modo, caso o serviço seja feito com a intermediação

de Fundação de Apoio, caberá à Fundação a responsabilidade pelo envio do contrato

assinado para o Serviço de Convénios.

Posteriormente, o processo deverá ser enviado ao Serviço de Tesouraria, que ficará

responsável por efetuar a cobrança, à Fundação de Apoio ou ao docente, dos repasses das

taxas de overhead, nos prazos contratuais estabelecidos.

A Figura 3 ilustra o processo de formalização de serviço de assessoria/consultoria.

Ainda, cabe observar que:
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^ Cabe exclusivamente ao docente o recolhimento da ART junto ao CREA, quando

necessário;

^ O prazo máximo para o envio do Anexo 1 ao Serviço de Convénios, para inclusão na

pauta da Congregação é de 15 dias antes da data da reunião (consultar agenda no

Portal EE5C);

^ O prazo para envio do contrato assinado para o Serviço de Convénios é de 30 dias a

partir da data de aprovação pela Congregação. A responsabilidade pelo envio do

contrato é da Fundação de Apoio ou do próprio docente;

^ Não serão aceitos pedidos de convalidaçâo de atividades já realizadas, levando à

instauração de sindicância para apuração de responsabilidades,

^ O Serviço de Tesouraria da EESC (tesouraria@eesc.usp.br) deverá ser comunicado

pelo docente ou pela Fundação quando do recebimento do pagamento pela

prestação de serviços, para que seja providenciado o boleto para recolhimento das

taxas previstas, como detalhado na Seção 6 a seguir.
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Processo de Formalização de Atividade Simultânea na Modalidade Assessoria/Consultoría
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Figura 3 - Etapas do processo de formalização de serviço de assessoria/consultoria.
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6. Taxas Incidentes sobre Valores Pagos à USP por Fontes Externas

De acordo com a Resolução 7290/2016 (alterada pela Resolução 7905/2019), os valores

pagos por fontes externas à Universidade ou a seus docentes, a título de convénios ou

contratos em que a USP figure como contratada, cursos de extensão ou assessoria,

sofrerão incidência de taxas de promoção da pesquisa, inovação, ensino, cultura e

extensão. A Tabela 1 apresenta os porcentuais das taxas dependendo da atividade. Os

próximos tópicos apresentam em detalhes as taxas em cada uma das modalidades de

atividades simultâneas.

TAXA USP + ADICIONAL DE
(TOTAL DE TAXAS 15%)

APOIO TAXA
FUNDAÇÃO
(DOA)

ATIVIDADE
SIMULTÂNEA

Convénios;
USP
Contratada

(Art.2°

Resolução

7290/2016)

Assessoria,

Consultoria

(Art.4°

Resotuçao

7290/2016)

Cursos de

Extensão

(Art.3°

Resolução

7290/2016)

BASE DE
CALCULO

Valor do

Projeto,
excluídos os

valores pagos
com bolsas e

bens

permanentes

Valor bruto

do serviço

prestado

Receita Bruta

Arrecadada

TAXA
(10%)

5,o^

1,5^

2,5^

1,0%

5,0%

1,5%

2,5%

1,0^

5,0%

1,5^

2,5%

TAXA TOTAL Destínaçâo
ADICIONAL TAXAS
DE APOIO (5 USP(l5%)
%)

2,5%

2,5^

2,5^

2.5%

7,5%

4,o^

i,y/.

1,0^

7,5^

4,o^

2,5^

1,0%

7,5%

4,0%

2,5%

1,0^

Reitoria

Díretoria

Departamento

origem
Comissão de

Pesquisa

Reitoria

Diretoria

Departamento

ongem
Comissão de

Pesquisa

Reitoria

Diretoria

Departamento

origem
Comissão de

Cuitura e Ext.

Usualmente

10^

(pode variar

de acordo

com a

Fundação

contratada,

considerando

seu Termo de

Cooperação).

2,5%

2,5%

1,0^

Tabela 1 - Percentuais das taxas para diferentes atividades simultâneas.

6.1. Taxas de Convénios de Projetos de Pesquisas e USP Contratada

Para os convénios ou contratos em que a USP figure como contratada (e que não se

enquadrem nas situações previstas no 2° artigo da Resolução 7290), o Ofício CODAGE

005/2020 estabelece as seguintes taxas:
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• Taxa USP: mínimo de 10% sobre o valor do projeto, excluindo-se da base de cálculo, os

valores das bolsas pagas a estudantes e dos bens e equipamentos que venham a ser

incorporados ao património da Universidade. A Taxa USP é dividida da seguinte forma:

50% para a Reitoria e 50% para a Unidade/Departamento que deram origem ao convénio.

• Taxa Adicional de Apoio (AA): taxa de y/o do valor do projeto. Tal porcentagem será

utilizada por solicitação da Universidade, sendo 2,5% por indicação do Reitor e 2,5% por

indicação do dirigente da Unidade de origem do convénio. O Adicional de Apoio (AA)

será recolhido pela Fundação de apoio. Caso contrário, não havendo intermediaçâo de

Fundação de apoio, ele será recolhido pela Tesouraria da EESC.

• Despesas Operacionais Administrativas (DOA) da Fundação: porcentagem negociada

com a Fundação de Apoio.

Para cálculo das taxas, o Sistema Convénios segue o seguinte procedimento

(assumindo que as taxas sejam de 10, 5 e 10% respectivamente):

1. Definir o Valor do Projeto (VP), como:

Vp = Dl + DjV/

Onde:

• Despesas isentas (Dl): bolsas (graduação e pós-graduaçao, pesquisador

visitante e pós-doc), equipamentos e materiais permanentes;

• Despesas não isentas (DNI); pagamento a docente USP, material de consumo,

serviços e outras.

2. Calcular a Taxa USP como:

Taxa íJSP == 0,1 * (VP - DI\

Onde (VP-Dl) é a base de cálculo para a Taxa USP.

3. Calcular a Taxa Adicional de Apoio, como:

TaxaÂÂ=Q,OS*VF

4. Calcular a Taxa referente a Despesas Operacionais e Administrativas, como:

Taxa DOA = 0,1 •* VP

5. Calcular o Valor do Convénio, como:

VC = VP 4- TCÜTO [/5'P + ÏTffico yl/1 + Taxa DOA

Observação: Sobre o valor dos projetos e programas que se utilizam de recursos

provenientes de empresas petrolíferas incidirá o percentual de até 15% (sobre o Valor do
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Projeto - VP) a título de ressarcimento à Universidade por custos Índiretos (RC1). Esse

percentual será calculado para cada convénio, contrato ou ajuste, de acordo com a

metodologia estabelecida na Portaria GR7^88/2018. Caso o RCI seja maior que os 10% das

taxas USP, essas taxas deverão ser aumentadas no Sistema até atingir o valor RCI. Esse

ajuste é necessário, pois até o momento o Sistema não apresenta campo para lançamento

do RCI em convénios com empresas de petróleo e gás.

6.2. Taxas de Convénios de Cursos de Extensão

Segundo o artigo 3° da Resolução 7290/2016, para os cursos de extensão, regularmente

oferecidos, a taxa será calculada à razão mínima de 10% (dez por cento) sobre a receita

bruta arrecadada no curso. No caso de cursos de extensão, o valor da Taxa USP é dividido

da seguinte forma: 50 % para a Reitoria, 15 % para a DÍretoria, 25 % para o Departamento que

deu origem ao curso e 10 % para a Comissão de Cultura e Extensão da EESC, conforme

Tabela 1. No caso de cursos em que a cobrança se limite ao custeio de despesas módicas

com o processo de seleção, mantido o caráter gratuito, não incidirá a taxa.

Além da taxa USP, incidem as taxas de Adicional de Apoio (AA) e de Despesas

Operacionais Administrativas (DOA). As porcentagens dessas taxas, usualmente de 5 e w%

respectivamente, incidem sobre o vaior bruto arrecadado com o curso (ver Tabela 1). O

Adicional de Apoio será destinado à Universidade, na seguinte proporção: 2,5% por

indicação do Reitor e 2,5% por indicação do dirigente da Unidade de origem do convénio. O

Adicional de Apoio (AA) será recolhido pela Fundação de apoio. Caso contrário, não

havendo intermediaçao de Fundação de apoio, ele será recolhido pela Tesouraria da EE5C.

6.3. Taxas de ConsultorÍa/Assessoria

Segundo o artigo 4° da Resolução 7290/2016, sobre as atividades de assessoria

realizadas por docentes em RDIDP credenciados, a taxa será calculada à razão mínima de

10% (dez por cento) sobre o vaiar bruto do serviço prestado pelo docente. No caso de

consultoria e assessoria, o valor da Taxa USP é dividido da seguinte forma: 50 % para a

Reitoria, 15 % para a Diretoria, 25 % para o Departamento que deu origem ao serviço e 10%

para a Comissão de Pesquisa. Também neste caso, além da taxa USP, incidem as taxas de

Adicional de Apoio (AA) e Despesas Operacionais Administrativas (DOA), nas mesmas

porcentagens (ver Tabela 1). Também neste caso, o Adicional de Apoio será destinado à
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Universidade, na seguinte proporção: 2,5% por indicação do Reitor e 2,5% por indicação do

dirigente da Unidade de origem do convénio. O Adicional de Apoio (AA) será recolhido pela

Fundação de apoio. Caso contrário, não havendo intermedíaçao de Fundação de apoio, ele

será recolhido pela Tesouraria da EE5C.

6.4. Isenção de Taxas

De acordo com o artigo 2° da Resolução 7290/2016, poderão ser isentos de taxa:

• Os convénios ou contratos que tiverem por objeto exclusivo doações sem encargos

para a Universidade (parágrafo 1°);

• Os convénios ou contratos firmados sob legislação que vede a respectiva cobrança

(parágrafo 2°);

• Os convénios que tenham por objeto repasses de recursos para fhs exclusivos da

própria Universidade (parágrafo 3° Inciso II).

Na hipótese do parágrafo 3°, quando for solicitada a isenção da parte que cabe à

Reitoria, o pedido de isenção deve ser formulado pelo Diretor da Unidade ao Reitor da USP,

acompanhado de justificativa circunstanciada que ateste a excepcionalidade do pleito, bem

como a isenção concedida pela Unidade das taxas que lhe cabe receber, ouvida a CPOP. A

isenção concedida pela Unidade não poderá ser inferior ao valor solicitado de isenção à

Reitoria. A isenção da parcela referente à Reitoria será concedida por deliberação do Reitor,

ouvida a Comissão de Orçamento e Património.
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ANEXO Al

AUTORIZAÇÃO DE AT1VIDADE SIMULTÃNEA-ASSESSORIA/ CONSULTORIA (COM OU SEM FUNDAÇÃO DE
APOIO)

Prezados(as) Senhores(as). Venho submeter o pedido em tela para autorização da Chefia e do Conselho do Departamento,

conforme determina a Resolução 7271/2016.

Dados do docente:

Nome:

?USP:
Departamento:

E-mail:

Dados da Empresa Contratante:

CNPJ:
Razão Social:

Nome Fantasia:

Endereço:

Nome do responsável pela atividade contratada:

Cargo:

Telefone:

E-mail:

Dados da atividade contratada:

Descrição da atividade:
Perfodo de vigência:
Carga horária de dedicação semanal:

Valor Total dos Serviços:

Valores -OverheadUSP

Reitoria USP (5,0^):
EESC(2,5X):
Depto. (2,5%):
Requer emissão de ART;* ( ) sim/ ( ) não
*A emissão da ART compete exclusivamente ao docente em atividades de caráter pessoal

Requer credenciamentoCERT? ( ) sim/( ) não
Número do Credenciam ento CERT:

Validade:
Gestão administrativa/ financeira: ( ) docente/ ( ) Fundação
Nome da Fundação:

Taxa de administração da Fundação (indicar porcentagem e valor):

Taxa de 5% Adicional de Apoio: Reitoria: 2,5 %.......... Unidade 2,5%

ASSINATURA DO DOCENTE:

DATA: / /
Declaro: (i) que a atividade requerida será realizada em caráter pessoal, sem responsabilidade da Universidade (§ único, art.^l,

Resolução 5940/2011); (ii) que a remuneração será paga diretamente a mim por fonte externa à Universidade; (iil) que farei os

recolhimentos das taxas previstas na Resolução 7290/2016 junto ao Serviço de Tesouraria da EESC; (iv) que a atividade

solicitada está de acordo com a Resolução 7271/2016, da qual tenho pleno conhecimento.

APROVAÇÕES:
Ao assinar este anexo, declaramos ciência que no âmbito das Unidades, compete, predpuamente, ao Chefe do Departamento

zelar, com a colaboração do respectivo Conselho do Departamento, pe!o fiel cumprimento das normas sobre atívidade

docente e regimes de trabalho (artigo 50 da Resolução 7271/2016).

Chefe do Dept0.: OBS.: Após aprovação da Chefia e Conselho do Departamento,

encaminhar ao Serviço de Convénios da EESC, com no mínimo

15 dias de antecedência do prazo para entrega de documentos

Nome: à E-Con (consultar agenda E-Con no Portal EESC).

Data:

Conselho do Dept°.:

Nome:

Data:

Ad referendum: ( )sim/ ( )não
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ANEXO A2

INSTRUÇÕES PARA CADASTRO DE CONVËNIOS/CONTRATOS NO SISTEMA CONVÉNIOS

Para cadastr-o de um novo convênio/contrato, o interessado deverá entrar no sistema

(https://uspd[gítal.usp.br/conveniousp/), escolher a opção Convênio/Cadastro e seguir as

orientações dadas pelo sistema. Basicamente, o usuário deverá:

1. Definir a área predominante: no caso de atividades simultâneas remuneradas, pode ser:

• Pesquisa;

• Cultura e Extensão.

A2.1 Cadastro de Convénios com Obfeto Preponderante em Pesquisa

Na área de pesquisa, o docente pode cadastrar um convénio em algumas sub-modalídades. O

mais usual é a opção de Convénios e ajustes com objeto preponderante em pesquisa". Uma vez

feita essa escolha, os seguintes campos devem ser inicialmente preenchidos na Janela de

identificação (Figura 4):

• Inserir dados da Unidade U5P;

• Inserir dados da Instituição parceira (uma ou mais);

• Escolher se o convénio implicará no repasse de recursos financeiros de uma participe

à outra. Se a resposta for afirmativa, devem ser respondidos:

o Se o convénio é com a EMBRAP11, FINEP ou Instituto Serrapiiheira;

o Se a gestão administrativa e financeira será feita pela USP ou por Fundação

de apoio. Se for por Fundação de apoio, inserir dados da Fundação de apoio;

• Inserir o valor total do convénio (valor de projeto mais taxas, como detalhado na

Seçâo ó);

• Escolher se deve haver cláusula de confidencialidade e de propriedade intelectual;

• Escolher se o convénio será assinado pelo Reitor (ou DÍretor da Unidade);

• Inserir o tempo de vigência.
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Figura 4 - Aba de identificação de convénio com área preponderante em pesquisa.

Após fazer as escolhas e preencher todos os campos específicos da janela de Identificação

(Figura 4), clicar no botão salvar. Em seguida, a janela da Figura 5 se abre automaticamente, com

várias abas de preenchimento. Em cada uma das abas, após o preenchimento, deve-se clicar no

botão saivar. As abas de preenchimento são descritas a seguir:

• Título: campo de texto para preenchimento do título do convénio;

• Objeto; campo de texto para preenchimento do objeto do convénio;

• Objetívo/Justificativa: campos de texto para preenchimento do objetivo e da

Justificativa;

• Coordenação e equipe técnica: campos para inclusão dos dados dos coordenadores

das partes e respectivas equipes;

• Etapas e fases: campos para inclusão de:

o Nome da etapa (Ex: Etapa 1);

o Descrição da etapa;

o Datas de início e fim da atividade.

• Resultados esperados: Campo de texto para inclusão de resultados esperados;

• Propriedade intelectual: campos para definição de:
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o Definição de porcentagens de propriedade de cada parceiro;

o Justificativa para a divisão da propriedade;

o Definição da instituição responsável pela documentação e acompanhamento

da tramitação do processo de registro;

o Definição da instituição responsável pêlos custos;

o Definição da instituição com prioridade para produção e exploração

comercia! da propriedade intelectual.

Plano de aplicação: clicar na opção "plano de aplicação após Jan/2020 (v.5)". Em

seguida, preencher os campos:

o Na tabela Aplicação de recursos, inserir nos campos indicados os valores de

projeto dos diferentes itens de despesa, conforme elencados (pagamento a

aiuno, pagamento a docente etc).

o Cronograma de desembolso; dique no botão incluir para definir o número de

parcelas e valores correspondentes;

o Se houver contrapartida financeira da USP, preencher os valores e campos

correspondentes;

o Valor convénio: valor do projeto mais taxas, como explicado na seçao 6.1;

o Definir a porcentagem da taxa U5P: normalmente de w7o da parte não isenta

do valor do projeto;

o Definir a porcentagem da taxa da Fundação (DOA - Despesas Operacionais

Administrativas): normalmente de w% do valor do projeto;

o Definir a porcentagem da taxa Adicional de Apoio: 5% do valor do projeto.
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Figura 5 - Abas de preenchimento dos dados de um convénio com objeto preponderante em pesquisa.

Á medida que as informações vão sendo inseridas e salvas, pode-se perceber no rodapé na

janela a indicação que as abas foram completamente preenchidas, como indicado na Figura 6.

Caso algum dos campos não tenha sido completamente preenchido, clicar no botão "verificar

outras pendências".

Checklist do cadastro de convénios
/ IdenüHcaçao

'/ Titulo

/ Obleto

^ Objetivo/Justificativa

/ Coordenação e Equipe Técnica

/ Etapas e Fases

/ Resultado; Esperados

/ Cronograma de Gesímbolso

/ Plano de Apfcaçâa

@ Vflíifk-ar Outras Eïndïntías

Q Plano de Trabalho

ËMinuta e documentos necessários oara tramitação e_?.ssinatura do convénio

Figura ó - Indicação do status de preenchimento do cadastro.

Quando finalizado o preenchimento, o Sistema Convénios gera o Plano de Trabalho

automaticamente, que pode ser visualizado e baixado. Em seguida, clicando-se em "Minuta e

documentos necessários" pode-se gerar a minuta padrão USP. Alternativamente, pode-se fazer

upload da minuta definida por solicitação do parceiro.
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O coordenador do convénio pode delegar responsabilidade pelo cadastramento dos dados

no Sistema Convénios. Para isso, ele deve clicar no Sink f<gestao do sistema", no menu lateral,

como indicado na Figura 7, clicar em "delegações" e incluir os dados do servidor que terá essa

atribuição.

Figura 7 - Tela de delegação de responsabilidade de cadastro no Sistema Convénios.

A2.2 Cadastro de Convénios na Sub-Modalidade "Contrato de Prestação de Serviço - USP

Contratada"

O procedimento de preenchimento do Sistema Convénios é basicamente o mesmo visto na

seção anterior. O que muda são os termos contratuais, já que se trata de um contrato para

prestação de serviço pela U5P.

Az.3 Cadastro de Convénios na Modalidade "Extensão" e Sub-Modalidade "Curso de Extensão"

Para o cadastro de convénio de curso de extensão, é preciso vincular o cadastro no Sistema

Convénios com o cadastro do curso no Apoio. Para isso, inicialmente, deve-se cadastrar o curso

no Sistema Convénios, preenchendo a aba de Identificação, como mostrado na Figura 8. Esse

cadastro gera um número de convénio (no topo da janela da Figura 8). Com esse número, vincula-

se a caracterização académica e financeira.

Após a vincuiaçâo do cadastro no Apoio com o cadastro no Sistema Convénios, é possível

finalizar o cadastro do curso no Sistema Convénios, preenchendo a aba de aplicação financeira.
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Figura 8 - Aba de identificação de cadastro de curso de extensão.
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