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Aprova a Criação e o Regulamento 
do Programa Pesquisa Aplicada, 
Tecnologias Sociais e Inovação 
(PROINOVAÇÃO) da UNEB. 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSU) da Universidade do Estado da Bahia 
(UNEB), no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o que consta do 
Processo SEI nº 074.7056.2021.0001958-45, em sessão por webconferência no dia 
10.03.2021, 

 
RESOLVE: 
 

Art. 1º. Aprovar a Criação e o Regulamento do Programa Pesquisa Aplicada, 

Tecnologias Sociais e Inovação (PROINOVAÇÃO), vinculado à Agência UNEB de 
Inovação (AUI). 

 
Parágrafo Único: O Regulamento a que se refere o caput deste artigo está 

disponível no anexo único desta Resolução. 
 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete da Presidência do CONSU, 12 de março de 2021. 

 
José Bites de Carvalho 

Presidente do CONSU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS: O anexo único desta Resolução encontra-se disponível no site da UNEB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CONSU Nº 1.452/2021 
 

REGULAMENTO DO PROGRAMA PESQUISA APLICADA, TECNOLOGIAS SOCIAIS E INOVAÇÃO 

(PROINOVAÇÃO) 

 

Art. 1º. O Programa Pesquisa Aplicada, Tecnologias Sociais e Inovação 

(PROINOVAÇÃO) tem como finalidade desenvolver ações indutoras nos Departamentos 

da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) para a promoção de projetos que gerem 

produtos, serviços e processos, no contexto da pesquisa e inovação de cunho e 

intervenção social.  

 

Art. 2º. O PROINOVAÇÃO destina-se ao financiamento de despesas correntes e de 

capital essenciais ao desenvolvimento e atendimento das finalidades dos projetos de 

pesquisa aplicada, tecnologias sociais e inovação. 

 

Art. 3º. O PROINOVAÇÃO fundamenta-se no princípio da indissociabilidade entre as 

dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão, compreendidas como indispensáveis à 

vida acadêmica no âmbito dos Departamentos.  

 

Art. 4º. O financiamento do PROINOVAÇÃO possui periodicidade anual, composto por 

recurso previsto no Orçamento Anual da Universidade à conta da Ação Orçamentária 

vinculada à Agência UNEB de Inovação (AUI).  

 

Art. 5º. O PROINOVAÇÃO será desenvolvido mediante celebração de Termo de Outorga, 

entre o Pesquisador(a) responsável pelo Projeto, denominado(a) Outorgado(a) e o Reitor. 

 

Art. 6°. Este Regulamento está fundamentado nas seguintes normativas: 

 

I - Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional; 

II - Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; 

III - Lei Estadual nº 9.433, de 01 de março de 2005, que dispõe sobre as licitações e 

contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e 

locações no âmbito dos Poderes do Estado da Bahia; 

IV - Lei estadual nº 11174/2008, dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica em ambiente produtivo no Estado da Bahia;  

V - Decreto Estadual nº 9.266, de 14 de dezembro 2004, que institui o Sistema de 

Informações Gerenciais de Convênios e Contratos - SICON, no âmbito da 

Administração Pública Estadual, aprova o regulamento para celebração de 

convênios ou instrumentos congêneres que requeiram liberação de recursos 



 

estaduais e dá outras providências; 

VI - Resolução CONSU nº 1.014/2013, que dispõe sobre a Política de Propriedade 

Intelectual, da Inovação e da Transferência de Tecnologia da Universidade do 

Estado da Bahia (UNEB); e 

VII - Resolução CONSU nº 1.342/2018, que dispõe sobre elaboração e 

apresentação da prestação de contas dos recursos financeiros recebidos através da 

celebração de Termo de Outorga com a UNEB. 

 

Art. 7º. O PROINOVAÇÃO tem os seguintes objetivos: 

 

I - fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias que objetivem mitigar os 

principais desafios sobre as questões de desigualdades sociais e econômicas de 

suas localidades; 

II - incentivar a Inovação com Impacto Social e Econômico pelo apoio e fomento de 

projetos que auxiliem na promoção do acesso à educação, à cultura, à ciência, à 

tecnologia, à pesquisa e à inovação; 

III - potencializar o conhecimento científico e tecnológico em inovação na forma de 

geração de ativos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. 

IV - desenvolver projetos de tecnologia social e pesquisa aplicada para geração de 

novos produtos, processos e serviços; 

V - estimular a estruturação de startups e projetos em parceria com outras 

Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica (ICT´s) e Empresas com a UNEB. 

VI - ampliar as produções tecnocientíficas dos pesquisadores (as) da UNEB para 

fortalecer os Centros e Grupos de Pesquisa e sua respectiva atuação frente à 

sociedade; 

VII - apoiar o desenvolvimento das atividades das Empresas Juniores da UNEB, 

visando estimular e fortalecer o empreendedorismo e a inovação na graduação. 

VIII - incentivar a criação de ambientes especializados e cooperativos para inovação, 

onde os pesquisadores (as) possam realizar projetos criativos em espaços sócio 

colaborativos (como coworking) permitindo a integração entre a UNEB e empresas 

do setor produtivo; e 

IX - apoiar ou Estimular a criação de espaços físicos para inovação de cunho 

integrativo entre disciplinas, curso e áreas do saber (Laboratórios Multiusuários, 

incubadoras, aceleradoras, coworkings e outros ambientes) com a utilização e o 

aproveitamento da infraestrutura dos campi e Departamentos com o objetivo de 

potencializar as redes da pesquisa e do empreendedorismo como ferramenta de 

apoio ao desenvolvimento local sustentável. 

 

Art. 8º. Para concorrer ao PROINOVAÇÃO o(a) docente deverá atender aos seguintes 

critérios: 

 

I - ser docente do quadro permanente da UNEB ou visitante (em contrato vigente até 

o final do prazo do Termo de Outorga), com carga horária mínima de 40 (quarenta) 

horas ou dedicação exclusiva, com titulação de mestre ou doutor; 



 

II - possuir currículo na Plataforma Lattes do CNPq com produção dos últimos 05 

(cinco) anos, atualizado nos últimos 06 (seis) meses;  

III - ser pesquisador (a) e apresentar qualificada produção científica, tecnológica e/ou 

artístico-cultural nos últimos 05 (cinco) anos, com publicação em veículos de 

comunicação da área de atuação;  

IV - estar cadastrado em Grupo de Pesquisa (interno à UNEB), certificado por 

instituições de ensino e/ou pesquisa, constante do Diretório de Grupos de Pesquisa, 

da Plataforma Lattes, do CNPq; 

V - apresentar Projeto em consonância aos objetivos do programa, conforme 

disposto neste regulamento; 

VI - cadastrar o projeto no Sistema Integrado de Planejamento (SIP) da UNEB no 

exercício de submissão ao edital, sendo priorizado pelo Departamento junto ao 

citado SIP; 

VII - ter o projeto homologado pelo Conselho de Departamento; e 

VIII - apresentar Plano de Aplicação de Recursos. 

 

Parágrafo Único. Somente será permitida a celebração de Termo de Outorga decorrente 

de participação no PROINOVAÇÃO com o professor(a) pesquisador(a) que não tenha 

Termo de Outorga vigente sob sua responsabilidade ou processo de prestação de contas 

ainda em tramitação no âmbito da Universidade. 

 

Art. 9º. Caberá à Agência UNEB de Inovação as seguintes atribuições: 

 

I - elaborar e publicar edital para disciplinar e orientar a elaboração dos Projetos 

conforme disposto neste Regulamento, contendo os requisitos para inscrição, e 

detalhamento dos critérios referentes a estruturação, prazos, barema e análise 

pertinentes; 

II - indicar representantes para compor o Comitê de Avaliação constituído por Ato do 

Reitor com prazo de vigência correspondente à edição anual do Programa, 

abrangendo o período da elaboração do edital ao encerramento da prestação de 

contas de todos os Termos de Outorga decorrentes do mesmo Edital; 

III - compartilhar de estrutura administrativa-financeira, com o auxílio da Pró-Reitoria 

de Administração (PROAD), Secretaria Especial de Licitações, Contratos e 

Convênios (SELCC) e Secretaria Especial de Contabilidade e Finanças (SECONF) e 

fornecer o apoio necessário para a atuação do Comitê de Avaliação; e, 

IV - disponibilizar recursos orçamentários e financeiros para o Programa. 

 

Parágrafo Único. O Comitê de Avaliação mencionado no inciso II será composto por 

membros da Agência UNEB de Inovação (AUI) e da Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de 

Pós-Graduação (PPG), Secretaria Especial de Licitações, Contratos e Convênios 

(SELCC) e Secretaria Especial de Contabilidade e Finanças (SECONF), cabendo a 

presidência da comissão a AUI. 

 

Art. 10. Caberá ao Comitê de Avaliação as seguintes atribuições: 



 

 

I - organizar equipe técnica por meio de ato administrativo conjunto da AUI e PPG 

para atuar no controle das inscrições e enquadramento dos projetos; 

II - indicar membros para composição do Comitê ad hoc a ser constituído por Ato 

Administrativo conjunto da AUI e PPG, quando necessário, com prazo de atuação 

definida por edital; 

III - distribuir os projetos entre os pareceristas para procederem a avaliação; 

IV - homologar o Resultado Parcial, considerando a ordem de classificação, o limite 

de recursos previstos e os critérios de priorização de cada edital; 

V - organizar e encaminhar para publicação o Resultado Parcial e Final no Portal da 

UNEB; 

VI - elaborar e entregar aos(às) Outorgados(as) carta de encaminhamento da 

Universidade com indicação de isenção de taxas e tarifas bancárias; 

VII - acompanhar e avaliar a execução dos Projetos através dos Relatórios Técnico e 

Financeiro Final, apresentados pelos(as) outorgados(as); 

VIII - analisar, avaliar e emitir parecer sobre o potencial de inovação dos projetos, 

bem como seus respectivos resultados considerando a geração de ativos de 

propriedade intelectual e as transferências tecnológicas com base na Resolução 

CONSU nº 1.014/2013; 

IX - analisar e emitir parecer frente às solicitações dos(as) outorgados(as) de 

alteração de itens previstos no projeto e que integrem o Termo de Outorga, sendo 

permitida a alteração no âmbito das categorias econômicas – capital para capital 

e/ou corrente para corrente, até seis meses antes do término da vigência do 

mencionado Termo de Outorga; 

X - notificar os(as) outorgados(as) quando do não cumprimento dos prazos de 

prestação de contas e adotar as medidas cabíveis, conforme dispõe a Resolução 

CONSU nº 1.342/2018; e 

XI - encaminhar ao outorgado análise e parecer relativos à prestação de contas, 

assim como a informação quanto à baixa do instrumento do Termo de Outorga pela 

SELCC. 

 

Art. 11. Caberá ao Comité de Avaliação e ao Comitê ad hoc, quando convocado, em cada 

edital as seguintes atribuições: 

 

I - analisar os projetos conforme o descrito neste Regulamento e condições 

específicas de cada edital e emitir parecer descritivo; 

II - analisar e responder aos recursos apresentados; e 

III - encaminhar ao Comitê de Avaliação os pareceres emitidos. 

 

Art. 12. Caberá à Direção do Departamento as seguintes atribuições: 

 

I - encaminhar ao Comitê de Avaliação o Projeto homologado pelo Conselho de 

Departamento, e respectivas solicitações de alteração do projeto; 

II - fornecer suporte técnico para a execução orçamentária e financeira do Termo de 



 

Outorga, compartilhando com os(as) outorgados(as) a infraestrutura administrativa e 

financeira do Departamento, para a execução dos recursos oriundos do 

PROINOVAÇÃO; 

III - analisar e emitir parecer frente às solicitações dos(as) outorgados(as) de 

alteração de itens previstos no projeto e que integrem o Termo de Outorga, sendo 

permitida a alteração no âmbito das categorias econômicas – capital para capital 

e/ou corrente para corrente, até seis meses antes do término da vigência do 

mencionado Termo de Outorga; 

IV - analisar e emitir parecer quanto a substituição do(a) outorgado(a), sendo 

necessário o encerramento do Termo de Outorga ora vigente e a celebração de novo 

Termo de Outorga, com novo(a) docente outorgado(a), até seis meses antes do 

término da vigência do Termo de Outorga celebrado inicialmente; e 

V - homologar e encaminhar ao Comitê de Avaliação do PROINOVAÇÃO o Relatório 

Técnico Financeiro dentro dos prazos estabelecidos no Termo de Outorga. 

 

Art. 13. Caberá ao(a) pesquisador(a) coordenador (a) as seguintes atribuições: 

 

I - encaminhar ao Comitê de Avaliação do PROINOVAÇÃO o Projeto conforme os 

critérios estabelecidos no Art. 8º; 

II - celebrar com a UNEB o Termo de Outorga, por meio de orientações da SELCC e 

com base na Resolução CONSU nº 1342/2018, quando passará a ser denominado 

Outorgado(a); 

III - compartilhar de infraestrutura administrativa e financeira, vinculada ao respectivo 

Departamento, para a execução dos recursos oriundos do PROINOVAÇÃO; 

IV - responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas no Termo de 

Outorga; 

V - executar os recursos financeiros repassados pelo Programa Pesquisa Aplicada, 

Tecnologias Sociais e Inovação, observando a legislação pertinente; 

VI - providenciar abertura de conta bancária, mediante carta de encaminhamento da 

Universidade com indicação de isenção de taxas e tarifas bancárias, específica para 

execução do PROINOVAÇÃO, com apresentação de documentação que comprove a 

titularidade; 

VII - apresentar ao Comitê de Avaliação do PROINOVAÇÃO o Relatório Técnico 

Financeiro, conforme dispõe o Termo de Outorga, via Direção de Departamento; e, 

VIII - solicitar ao Comitê de Avaliação do PROINOVAÇÃO, o termo aditivo com 

antecedência mínima de seis meses antes do final da vigência do instrumento 

referente à qualquer alteração na estrutura de despesa, quando necessária, através 

da Direção do Departamento, após aprovação pelo Conselho de Departamento. 

 

Art. 14. A análise dos projetos acontecerá em duas etapas: 

 

I - enquadramento, que consiste na análise a ser realizada por equipe técnica 

organizada pelo Comitê de Avaliação do PROINOVAÇÃO, quanto à conferência da 

documentação obrigatória; e 



 

II - exame de mérito, que consiste no Parecer do Comitê de Avaliação do 

PROINOVAÇÃO, ou Comitê ad hoc, quando necessário, que consiste em análise do 

mérito dos projetos que foram enquadrados, conforme barema disposto no Edital. 

 

Art. 15. Em relação ao enquadramento, os projetos que não atenderem integralmente as 

exigências do edital quanto a critérios e prazos de inscrição, detalhamento dos recursos a 

serem aplicados, estruturação do projeto e demais requisitos, serão considerados como 

não aptos e não serão encaminhados para a análise de mérito. 

 

Art. 16. A análise do mérito do Projeto deve seguir criteriosamente os itens previstos no 

barema, parte integrante do edital, considerando: 

 

I - impacto do projeto no desenvolvimento das ações no âmbito da pesquisa 

aplicada, tecnologias sociais e inovação; 

II - relevância formativa do projeto e coerência entre os elementos do mesmo, 

acompanhadas de justificativa consistente da necessidade do equipamento ou 

serviço, condizente com os resultados esperados de geração de novos produtos, 

serviços e processos; 

III - nível de dependência de outros materiais e equipamentos que não estejam 

descritos para aquisição no respectivo Projeto; e 

IV - otimização da aplicação de recursos, com vistas a atender ao máximo de 

objetivos previstos no presente regulamento. 

 

Art. 17. Após análise pelo Comitê de Avaliação ou Comitê Ad hoc, quando for o caso, será 

organizada a classificação em ordem numérica com base nos resultados acompanhados 

de parecer descritivo, observando as notas obtidas e, em seguida, serão aplicados os 

critérios de priorização em decorrência do montante de recursos orçamentários e 

financeiros disponibilizados. 

 

§ 1º. Por critérios de priorização, compreende-se: 

 

I - aprovação de ao menos um projeto por Departamento, sendo priorizado em 

primeiro momento o projeto com melhor pontuação de cada Departamento, 

garantindo assim a distribuição de recursos pelos territórios de identidade. 

II - impacto social, aplicabilidade do projeto e potencial de geração de produtos, 

serviços e processos; e 

III - possibilidade de geração de ativos de propriedade intelectual e transferência 

tecnológica. 

 

§ 2º. Por recursos orçamentários e financeiros disponibilizados, compreende-se que o 

valor destinado a cada edital deva ser distribuído por faixas de valores ou cotas e 

será investido da seguinte forma: 

 

I - aplicados os critérios de priorização, o projeto que obtiver maior nota de cada 



 

Departamento será contemplado por cota na qual se enquadra iniciando por aquela 

de maior valor; 

II - caso o número de projetos classificados seja inferior ao quantitativo disponível 

em cada cota, os recursos poderão ser remanejados para as demais cotas a fim de 

contemplar o maior número de projetos respeitando a natureza da destinação dos 

recursos; 

III - após atendidos todos os Departamentos, serão contemplados os demais 

projetos aptos, independente do Departamento, seguindo a ordem de classificação, 

até que se atinja o limite de recursos disponibilizado no edital; e 

IV - havendo recursos, segue distribuição pela ordem de classificação por cota. 

 

§ 3º. Por cota, compreende-se: 

 

I - despesas de capital, a exemplo de aquisição de equipamento; 

II - despesas correntes referentes a aquisição de itens de expediente, material de 

consumo e despesas com manutenção e locomoção; e 

III - aquisição de equipamentos e despesas correntes. 

 

Art. 18. O resultado parcial, considerando a ordem de classificação, será homologado 

pelo Comitê de Avaliação, observando o limite de recursos previstos por cota definido em 

cada edital e os critérios de priorização. 

 

Art. 19. O PROINOVAÇÃO financiará as despesas de capital e outras despesas 

correntes, essenciais ao atendimento das finalidades dos Projetos, relacionadas e 

descritas a seguir: 

 

I - aquisição de equipamentos; 

II - aquisição de softwares; 

III - material de consumo;  

IV - serviços terceiros de pessoa jurídica (instalação, manutenção corretiva e/ou 

preventiva, treinamento necessário ao funcionamento de equipamentos ou 

softwares); 

V - serviços de pessoa física (instalação, manutenção corretiva e/ou preventiva, 

treinamento necessário ao funcionamento de equipamentos ou softwares) com 

obrigações contributivas; e 

VI - despesas com transporte e locomoção (aéreas e terrestres). 

 

Art. 20. Os recursos financeiros disponibilizados no PROINOVAÇÃO deverão ser 

utilizados integralmente no desenvolvimento do projeto de pesquisa proposto e de acordo 

com o Plano de Aplicação de Recursos aprovado. 

 

I - as despesas com aquisição de material de consumo devem ser obrigatoriamente 

limitadas a 15% do orçamento total do projeto submetido; e 

II - despesas com transporte e locomoção serão permitidas, exclusivamente, para o 



 

desenvolvimento do projeto de pesquisa, limitadas a 15% do orçamento total do 

projeto submetido e destinadas a profissional que não integre os quadros de pessoal 

da UNEB. 

 

Art. 21. É proibida a utilização do recurso disponibilizados por intermédio da celebração 

do Termo de Outorga ou oriundo da aplicação financeira desse decorrente nos seguintes 

casos: 

 

I - em desacordo com o Plano de Aplicação de Recursos aprovado; 

II - em despesas realizadas em data anterior à data do crédito do recurso na conta 

corrente específica ou posterior à data da vigência do Termo de Outorga; 

III - em finalidade diversa da estabelecida no respectivo Termo de Outorga, ainda 

que em caráter de emergência; 

IV - em transferência de recursos para outro projeto, ainda que seja de um (a) 

mesmo(a) outorgado(a) que esteja recebendo mais de um auxílio da UNEB ou de 

agências de fomento no mesmo período; 

V - em transferência de recursos entre categorias econômicas - capital para corrente 

ou corrente para capital; 

VI - em pagamento de tarifas bancárias, juros e multas, inclusive aquelas referentes 

a recolhimento fora do prazo; 

VII - em despesas a título de taxa ou comissão de administração, de gerência ou 

similar; 

VIII - em pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer 

espécie de remuneração adicional a servidor ou empregado público ativo, integrante 

de quadro de pessoal de órgão ou entidade pública de qualquer esfera de poder; 

IX - em pagamentos de prestação de serviços de qualquer natureza a bolsista da 

UNEB, durante a vigência da bolsa; e 

X - para reparos em equipamentos de ar-condicionado, refrigeradores, freezers e 

equipamentos de informática instalados ou de uso dos setores administrativos.  

 

Art. 22. A aplicação dos recursos do PROINOVAÇÃO deve estar em conformidade com a 

Lei Estadual nº 9.433, de 01 de março de 2005, com este Regulamento e com o Termo de 

Outorga celebrado entre a UNEB e o(a) Outorgado(a), assim como as orientações 

específicas contidas em cada edital. 

 

Art. 23. O(A) Outorgado(a) é responsável pelo cumprimento das obrigações previstas no 

Termo de Outorga e deve: 

 

I - observar as orientações e prescrições do Manual do Termo de Outorga e da 

Resolução CONSU nº 1342/2018, antes de sua assinatura; 

II - providenciar abertura de conta bancária específica para execução do 

PROINOVAÇÃO, com apresentação de documentação que comprove a titularidade; 

III - apresentar à instituição bancária ofício solicitando a isenção de taxas bancárias; 

IV - executar os recursos financeiros repassados pelo PROINOVAÇÃO, observando 



 

a legislação descrita no Art. 6; 

V - caso necessária a alteração no Plano de Aplicação de Recursos, conforme 

previsto no inciso IX do Art. 10, inciso III do Art. 12 e inciso V do art. 21 neste 

Regimento, o Outorgado(a) deverá formalizar solicitação ao Comitê de Avaliação, 

com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias antes do final da vigência do Termo 

de Outorga; e 

VI - enviar o Relatório Parcial das ações, impreterivelmente, até 30 (trinta) dias 

depois de decorridos seis meses da data de início da execução do projeto, contados 

a partir da data de disponibilização do recurso em conta bancária do(a) 

outorgado(a), em atenção ao que dispõe a Resolução CONSU nº 1.342/2018. 

 

Art. 24. A execução orçamentária e financeira dos recursos de cada projeto aprovado pelo 

PROINOVAÇÃO é de responsabilidade do(a) outorgado(a) em articulação com o 

Departamento ao qual está vinculado, sob a orientação deste regulamento e resoluções 

pertinentes, sendo proibida a transferência para terceiros. 

 

§ 1º. A interrupção da execução do Termo de Outorga dar-se-á por exoneração, 

aposentadoria ou morte do(a) outorgado(a), sendo necessário o encaminhamento de 

solicitação do interessado ou representante legal ao Comitê de Avaliação do 

PROINOVAÇÃO, devidamente homologada pelo Conselho de Departamento e 

enviada pela Direção do Departamento.  

 

§ 2º. Após pronunciamento do Comitê de Avaliação do PROINOVAÇÃO, o processo será 

enviado à SELCC e SECONF para adoção dos procedimentos de encerramento do 

Termo de Outorga, sendo necessária a elaboração do processo de prestação de 

contas pelo(a) do(a) outorgado(a) ou representante legal. 

 

§ 3º. Havendo interesse na continuação do desenvolvimento do projeto, após o 

encerramento do Termo de Outorga, a direção do Departamento deverá submeter ao 

Conselho do Departamento a designação de novo titular, com a aquiescência do 

mesmo.  

 

§ 4º. A homologação pelo Conselho de Departamento deverá ser encaminhada ao Comitê 

de Avaliação do PROINOVAÇÃO, que adotará os procedimentos pertinentes à 

celebração de novo Termo de Outorga. 

 

§ 5º. O valor do novo Termo de Outorga corresponderá ao saldo apurado no Termo de 

Outorga encerrado, e a data de encerramento será a mesma disposta no referido 

Termo de Outorga encerrado.  

 

§ 6º. O novo Termo de Outorga somente será celebrado após a apresentação da 

prestação de contas do Termo Outorga encerrado ao Comitê de Avaliação do 

PROINOVAÇÃO, conforme prevê o inciso § 2º deste artigo. 

 



 

Art. 25. O acompanhamento da execução será realizado por intermédio do Relatório 

Parcial, elaborado pelo(a) Outorgado(a), enviado via Direção do Departamento ao Comitê 

de Avaliação, conforme dispõe o inciso VI do Art. 23. 

 

Art. 26. O(A) Outorgado(a) encaminhará o Relatório Técnico e Financeiro Final, que 

caracterizará a prestação de contas dos recursos investidos no projeto ao Comitê de 

Avaliação, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, após o término de vigência do 

Termo de Outorga, sob pena de ser cadastrado como inadimplente com a UNEB e com o 

Estado da Bahia. 

 

Parágrafo Único. O processo de prestação de contas de que trata o caput deste artigo 

deverá ser encaminhado ao Comitê de Avaliação do PROINOVAÇÃO, por intermédio da 

Direção de Departamento. 

 

Art. 27. Caso o(a) Outorgado(a) não tenha a prestação de contas aprovada ou deixe de 

apresentá-la, ficará impedido(a) de receber quaisquer benefícios provenientes da UNEB, 

até a sua regularização, podendo responder a Processo Administrativo. 

 

Art. 28. Todo processo de análise da Prestação de Contas será realizado pelo Comitê de 

Avaliação, SECONF e SELCC, observando as competências de cada órgão, sendo 

encaminhado o parecer conclusivo ao(à) outorgado(a) em até 90 dias, a contar da data de 

recebimento do citado processo pelo Comitê de Avaliação.  

 

Art. 29. O(a) Outorgado(a) poderá ser chamado(a) a qualquer momento, em um prazo de 

até cinco (05) anos após a aprovação do Relatório Técnico e Financeiro Final, para 

apresentar informações relativas à prestação de contas. 

 

Art. 30. Aplicam-se subsidiariamente às disposições contidas neste Regulamento, no que 

couber, a Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, a qual institui normas gerais de direito 

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos estados, 

dos municípios e do distrito federal, e a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que 

regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

 

Art. 31. Ao Comitê de Avaliação do PROINOVAÇÃO é reservado o direito de solucionar 

os casos omissos. 

 


