
TERMO DE COMPROMISSO DO COORDENADOR

 
Eu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(a) responsável pelo Projeto
DECLARO estar ciente que
execução do Projeto mencionado,
restrições expressas no Plano
na qualidade de COORDENADOR,
condições: 

 
1. Cumprir as atividades

UFPE, ao Financiador
solicitada; 

 
2. Tomar conhecimento

procedimentos administrativos e financeiros cabíveis para a plena execução do
Projeto, conforme orientação da 

 
3. Autorizar gastos somente para os quais exista previsão no Plano de Trabalho do

Projeto e apenas para os fins propostos no Projeto;
 

4. Não promover qualquer
aprovação do financiador

 
5. Comunicar à Fade

execução do Projeto nos termos aprovados.
 

6. Encaminhar qualquer
Fade-UFPE, considerando os prazos estabelecidos no Manual do Coordenador
demais normas pertinentes;

 
7. Não autorizar contratações ou pagamentos por serviços prestados por pessoas

físicas ou jurídicas sem o cumprimento das formalidades necessárias, conforme
orientações expressas da 
instrumento jurídico firmado com o

 
8. Garantir que as atividades desenvolvidas por pessoas físi

serviços não configurem
UFPE, sob pena de ressarcimento à 
processos oriundos da Justiça do

 
9. Afastar, imediatamente, bolsistas, empregados ou prestad

término dos prazos
período de execução das atividades.

 
10. Não atestar o recebimento de bens ou serviços em desacordo com o que foi

solicitado no ato da aquisição ou contratação;
 

11. Encaminhar à Fade
Execução do Projeto,
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TERMO DE COMPROMISSO DO COORDENADOR
(Atualizado em fevereiro/2023

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CPF XXX.XXX.XXX
Projeto intitulado: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”,
que respondo por todas as obrigações

mencionado, aceitando as condições, responsabilidades
Plano de Trabalho e no instrumento jurídico

COORDENADOR, comprometendo-me a respeitar

atividades estabelecidas no referido Projeto, 
Financiador e às Instituições Participantes toda e qualquer

conhecimento e respeitar as regras e normas legais
procedimentos administrativos e financeiros cabíveis para a plena execução do

conforme orientação da Fade-UFPE; 

Autorizar gastos somente para os quais exista previsão no Plano de Trabalho do
Projeto e apenas para os fins propostos no Projeto; 

qualquer alteração relativa à execução 
do financiador e conhecimento prévio da Fade-UFPE.

Fade-UFPE todo e qualquer impedimento
execução do Projeto nos termos aprovados. 

qualquer solicitação em tempo hábil para processamento
UFPE, considerando os prazos estabelecidos no Manual do Coordenador

demais normas pertinentes; 

Não autorizar contratações ou pagamentos por serviços prestados por pessoas
físicas ou jurídicas sem o cumprimento das formalidades necessárias, conforme
orientações expressas da Fade-UFPE, respeitando-se as normas legais e o

jurídico firmado com o financiador. 

Garantir que as atividades desenvolvidas por pessoas físi
configurem vínculo trabalhista, conforme orientações

sob pena de ressarcimento à Fade-UFPE por condenações em
oriundos da Justiça do Trabalho; 

Afastar, imediatamente, bolsistas, empregados ou prestadores de serviços ao
prazos estabelecidos no instrumento jurídico

período de execução das atividades. 

Não atestar o recebimento de bens ou serviços em desacordo com o que foi
solicitado no ato da aquisição ou contratação; 

Fade-UFPE, dentro dos prazos previstos no Cronograma de
Projeto, os relatórios técnicos, os produtos e

TERMO DE COMPROMISSO DO COORDENADOR 
Atualizado em fevereiro/2023) 

XXX.XXX.XXX-XX, Pesquisador 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, 

obrigações decorrentes da 
responsabilidades e 

jurídico relativo ao mesmo, 
respeitar as seguintes 

 prestando à Fade-
e às Instituições Participantes toda e qualquer informação 

legais relativas aos 
procedimentos administrativos e financeiros cabíveis para a plena execução do 

Autorizar gastos somente para os quais exista previsão no Plano de Trabalho do 

 do Projeto sem a 
UFPE. 

impedimento que interfira na 

processamento pela 
UFPE, considerando os prazos estabelecidos no Manual do Coordenador e 

Não autorizar contratações ou pagamentos por serviços prestados por pessoas 
físicas ou jurídicas sem o cumprimento das formalidades necessárias, conforme 

se as normas legais e o 

Garantir que as atividades desenvolvidas por pessoas físicas prestadoras de 
orientações da FADE-

UFPE por condenações em 

ores de serviços ao 
jurídico pertinente ou do 

Não atestar o recebimento de bens ou serviços em desacordo com o que foi 

dentro dos prazos previstos no Cronograma de 
e as prestações de 



contas relativas às verbas
dos regulamentos e orientações da

 
12. Apresentar, nos prazos

documentos necessários ao bom e regular desenvolvimento do Projeto, inclusive
informações a serem disponibilizadas no portal da tran
Art. 4°- A, da Lei 8.958/94;

 
13. Utilizar os bens adquiridos e os serviços contratados exclusivamente para a

execução do Projeto
Trabalho; 

 
14. Responder pelas razões técnicas apresentadas p

escolha de fornecedores
contratação de serviços,
eximindo a Fade-UFPE de

 
15. Responder pela manutenção

mantendo-os em perfeito estado de uso e conservação. Em caso de roubo, furto
ou outro sinistro envolvendo os bens, adotar as medidas cabíveis e comunicar
imediatamente o fato à 
a prova das causas, anexando cópia do Boletim de Ocorrência Policial, se for o
caso. 

 
16. Assinar Termo de Responsabilidade no ato do recebimento de bens adquiridos

com recursos do Projeto, ciente da imprescindibilidade da apr
documento no ato 
ressarcimento à Fade
demais sanções previstas em lei.

 
17. Manter em sigilo todas as informações obtidas durante a execução do Projeto,

obedecendo às normas
 

18. Ressarcir à Fade-UFPE os valores glosados por órgãos financiadores, quando
tenha dado causa; 

 
19. Responder por eventuais

documentação não entregue ou informação não fornecida em tempo hábil para
processamento. 

 
20. Responder pelo conteúdo técnico dos relatórios, apresentado aos financiadores,

sendo o único responsável
qualquer responsabilidade neste sentido.

 
21. Cumprir integralmente

7.423/2010, abstendo
referidos dispositivos normativos.

 
22. Responder administrativamente e juridicamente por atos ilícitos e/ou vedados

pelo ordenamento jurídico que forem cometidos no âmbito dos projetos, desde
que seja comprovado que houve culpa, dolo ou contribuição para o at
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verbas de suprimentos e diárias, obedecendo
regulamentos e orientações da Fade-UFPE; 

prazos que lhe forem determinados,
documentos necessários ao bom e regular desenvolvimento do Projeto, inclusive
informações a serem disponibilizadas no portal da transparência, nos termos do

A, da Lei 8.958/94; 

Utilizar os bens adquiridos e os serviços contratados exclusivamente para a
Projeto em questão, de acordo com a previsão

Responder pelas razões técnicas apresentadas por meio de justificativa para
fornecedores e bens, no âmbito de processos de aquisição ou

serviços, sendo o único responsável pelo
UFPE de qualquer responsabilidade neste sentido;

manutenção dos bens adquiridos com recursos do Projeto,
os em perfeito estado de uso e conservação. Em caso de roubo, furto

ou outro sinistro envolvendo os bens, adotar as medidas cabíveis e comunicar
imediatamente o fato à Fade-UFPE, por escrito, juntamente com a justificativa e
a prova das causas, anexando cópia do Boletim de Ocorrência Policial, se for o

Assinar Termo de Responsabilidade no ato do recebimento de bens adquiridos
com recursos do Projeto, ciente da imprescindibilidade da apr

 da prestação de contas ao Financiador,
Fade-UFPE por eventuais glosas e multas, sem prejuízo das

demais sanções previstas em lei. 

Manter em sigilo todas as informações obtidas durante a execução do Projeto,
normas de confidencialidade estabelecidas

UFPE os valores glosados por órgãos financiadores, quando

eventuais sanções impostas à Fade-UFPE,
documentação não entregue ou informação não fornecida em tempo hábil para

Responder pelo conteúdo técnico dos relatórios, apresentado aos financiadores,
responsável pelo seu conteúdo, eximindo a 

qualquer responsabilidade neste sentido. 

integralmente o que está previsto na Lei 8.958/1994
423/2010, abstendo-se de realizar atos que expressamente são vedados pelos

referidos dispositivos normativos. 

Responder administrativamente e juridicamente por atos ilícitos e/ou vedados
pelo ordenamento jurídico que forem cometidos no âmbito dos projetos, desde
que seja comprovado que houve culpa, dolo ou contribuição para o at

obedecendo às disposições 

determinados, informações ou 
documentos necessários ao bom e regular desenvolvimento do Projeto, inclusive 

sparência, nos termos do 

Utilizar os bens adquiridos e os serviços contratados exclusivamente para a 
previsão do Plano de 

or meio de justificativa para 
processos de aquisição ou 

pelo seu conteúdo, 
neste sentido; 

bens adquiridos com recursos do Projeto, 
os em perfeito estado de uso e conservação. Em caso de roubo, furto 

ou outro sinistro envolvendo os bens, adotar as medidas cabíveis e comunicar 
juntamente com a justificativa e 

a prova das causas, anexando cópia do Boletim de Ocorrência Policial, se for o 

Assinar Termo de Responsabilidade no ato do recebimento de bens adquiridos 
com recursos do Projeto, ciente da imprescindibilidade da apresentação deste 

Financiador, sob pena de 
UFPE por eventuais glosas e multas, sem prejuízo das 

Manter em sigilo todas as informações obtidas durante a execução do Projeto, 
estabelecidas pelo Financiador; 

UFPE os valores glosados por órgãos financiadores, quando 

UFPE, em virtude de 
documentação não entregue ou informação não fornecida em tempo hábil para 

Responder pelo conteúdo técnico dos relatórios, apresentado aos financiadores, 
eximindo a Fade-UFPE de 

958/1994 e no Decreto 
se de realizar atos que expressamente são vedados pelos 

Responder administrativamente e juridicamente por atos ilícitos e/ou vedados 
pelo ordenamento jurídico que forem cometidos no âmbito dos projetos, desde 
que seja comprovado que houve culpa, dolo ou contribuição para o ato danoso. 



23. Por fim, autorizo a 
comunicação da Fade

 
Estou ciente de que, em caso de descumprimento de qualquer condição estabelecida
neste instrumento, serei considerado inadimplente e suspenso da coordenação de
novos Projetos apoiados pela 
prejuízo de outras medidas que a Fundação julgar necessárias e as previstas em lei.

 
Tenho conhecimento de que este termo é feito sob pena da incidência no artigo 299 do
Código Penal Brasileiro sobre a falsidade ideológica.

 
Declaro que li e aceitei integralmente os termos deste documento, comprometendo
a cumpri-los fielmente, 
desconhecimento. 

 
E, para constar, firmo o presente
todos os efeitos de direito, podendo a 
judicial ou extrajudicial que tenha como objeto o Projeto mencionado.
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 divulgação do projeto inicialmente elencado
comunicação da Fade-UFPE (site e redes sociais). 

Estou ciente de que, em caso de descumprimento de qualquer condição estabelecida
serei considerado inadimplente e suspenso da coordenação de

novos Projetos apoiados pela Fade-UFPE, até a correção da causa verificada, sem
prejuízo de outras medidas que a Fundação julgar necessárias e as previstas em lei.

de que este termo é feito sob pena da incidência no artigo 299 do
Código Penal Brasileiro sobre a falsidade ideológica. 

Declaro que li e aceitei integralmente os termos deste documento, comprometendo
 não podendo, em nenhuma hipótese,

presente Termo de Compromisso, em duas 
todos os efeitos de direito, podendo a Fade-UFPE utilizá-lo para qualquer processo
judicial ou extrajudicial que tenha como objeto o Projeto mencionado.

Recife, XX de xxxxxxxxxx de 202

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Coordenador (a) do Projeto 

XXXXXXXXXX  
SIAPE nº XXXXXXXXX 

elencado nos canais de 

Estou ciente de que, em caso de descumprimento de qualquer condição estabelecida 
serei considerado inadimplente e suspenso da coordenação de 

UFPE, até a correção da causa verificada, sem 
prejuízo de outras medidas que a Fundação julgar necessárias e as previstas em lei. 

de que este termo é feito sob pena da incidência no artigo 299 do 

Declaro que li e aceitei integralmente os termos deste documento, comprometendo-me 
hipótese, deles alegar 

 vias, para que surta 
lo para qualquer processo 

judicial ou extrajudicial que tenha como objeto o Projeto mencionado. 

Recife, XX de xxxxxxxxxx de 2023. 


