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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CONSELHO COORDENADOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO-CCEPE

RESOLUÇÃO Nº 10/2014
EMENTA: Estabelece normas para concessão de
auxilio financeiro a pesquisador através
de editais.

O Conselho Coordenador de Ensino Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de
Pernambuco, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas e conforme o Art. 25
alínea “a”, do Estatuto da UFPE, considerando a necessidade de definição de normas
internas consentâneas com a legislação regimental desta Universidade Federal de
Pernambuco – UFPE, no tocante à aplicação de recursos financeiros por meio da rubrica
orçamentária Auxílio Financeiro a Pesquisadores.
RESOLVE:
Art. 1° - Estabelecer normas para a concessão de recursos via rubrica orçamentária
Auxílio Financeiro a Pesquisadores, no âmbito da UFPE.
Art. 2° - O Auxílio Financeiro a Pesquisador concedido pela UFPE é uma
modalidade de fomento que visa apoiar o desenvolvimento de pesquisa e inovação, por
meio da destinação de recursos financeiros para custear a execução de projetos de
pesquisa e inovação, para participação do pesquisador em eventos e atividades
relacionadas.
Art. 3° - O Auxílio Financeiro a Pesquisador será concedido aos servidores da
UFPE que tiveram seus projetos aprovados em edital publicado para tal finalidade.
Art. 4° - Não serão concedidos auxílios a beneficiários que se encontrem em
situação de inadimplência perante a UFPE, que estejam em mora ou inadimplente com
outros convênios registrados na UFPE e que estejam em situação de irregularidade para
com a União e com entidade da Administração Pública Federal junto ao SIAFI, nos termos
da IN/STN 01/97.
Art. 5º - Os recursos destinados ao objeto do auxílio serão depositados na conta
corrente do beneficiário.
Art. 6º - A aplicação dos recursos inerentes ao Auxílio Financeiro a Pesquisador
dar-se-á em conformidade com o plano de trabalho aprovado para fins de atividades de
pesquisa e inovação.
Art. 7º- O recebimento de recursos via Auxílio Financeiro a Pesquisador implicará a
obrigatoriedade de apresentação de prestação de contas à Unidade Acadêmica
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concedente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o prazo de aplicação previsto na
solicitação ou do cumprimento total do projeto se concluído antes do prazo, podendo ser
prorrogado por igual período, mediante anuência da concedente, sempre em forma
processual protocolizada.
Art. 8º - As concessões estão vinculadas às disponibilidades orçamentáriofinanceiras da UFPE.
Art. 9º - Os trabalhos publicados e produtos decorrentes das atividades apoiadas
pela UFPE deverão, necessariamente, fazer referência ao apoio recebido.
Art. 10 - Na aquisição de materiais e bens ou na contratação de serviços, o
beneficiário deve seguir o princípio da economicidade de recurso, através do menor
preço, objetivando o melhor aproveitamento possível do recurso público.
Art. 11 - É reservado à UFPE e aos órgãos de Controle Interno e Externo o direito
de acompanhar e avaliar a execução do projeto, fiscalizar “in loco” a utilização dos
recursos, e solicitar outras informações, o que poderá ser feito dentro do período de até 5
(cinco) anos contados da data de aprovação pelo Tribunal de Contas da União das contas
da UFPE correspondentes ao ano da prestação de contas do auxílio.
Art. 12 - Os casos omissos serão apreciados pela Unidade Acadêmica concedente.
Art. 13 - Será editada portaria do Reitor detalhando os procedimentos para
utilização do Auxílio Financeiro a Pesquisador em conformidade com esta Resolução.
Art. 14 - Esta resolução entra em vigor a partir de sua publicação.
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.

APROVADA NA SEGUNDA (2ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
COORDENADOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, REALIZADA NO DIA 11 DE
JULHO DE 2014.
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