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Versão do documento: 1.0

metodoLoGIA de AcomPAnHAmento, 
AVALIAÇão e monItorAmento
       

Metodologia de acompanhamento

Todas as ações desenvolvidas para execução do projeto serão acompanhadas 
por meio do Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon da Secretaria de 
Estado de Planejamento-SEPLAN/MT. 

O SIGCon conterá todas as etapas, metas e atividades a serem desenvolvidas 
no projeto, conforme plano de trabalho/atividades aprovado, parte integrante do 
convênio.

Caberá ao TCE-MT, por meio de comissão por ele instituída nos termos da 
Cláusula Sétima do Convênio, controlar, acompanhar e supervisionar a execução do 
objeto pactuado, bem como analisar e aprovar as prestações de contas técnica e 
financeira, parciais e final do Convênio.

Caberá à UFMT a execução das metas e etapas constantes no plano de 
trabalho/atividades e prestação de contas do ponto de vista técnico.

Caberá à FUNDAÇÃO UNISELVA o apoio a gestão administrativa e financeira 
do projeto compreendendo: contratações, aquisições e pagamentos necessários à 
execução das atividades, gestão de pessoal, acompanhamento orçamentário e de 
cumprimento de metas e etapas previstas no plano de trabalho/atividades aprovado, 
bem como as prestações de contas financeiras ao Concedente e Convenente.



p. 3

1.1 Matriz de Responsabilidades Interinstitucionais 

1.1.1 Matriz de Responsabilidades Interinstitucionais

1.1.2 Do Coordenador Acadêmico

Caberá ao Coordenador Acadêmico:

1. Participar da comissão de acompanhamento e avaliação do convenio;
2. Participar de reuniões com os representantes do convenente;
3. Validar e encaminhar relatórios parciais de execução das atividades em 

periodicidade semestral;
4. Validar e encaminhar relatório final das atividades propostas no plano de 

trabalho/atividades ao final do convênio;
5. Homologar propostas solicitando alterações no plano de trabalho/

atividades;



p. 4

6. Promover análise e alinhamento das atividades propostas nos projetos de 
ensino, pesquisa e extensão, com base nas metas estabelecidas no plano 
de trabalho/atividades do convênio e nas resoluções que tratam atividades 
de pesquisa, ensino e extensão da UFMT;

7. Apresentar diretrizes e procedimentos para orientar o registro de projetos 
de Ensino, Pesquisa e Extensão na UFMT;

8. Coordenar a equipe de Gestão Acadêmica do convênio composta das 
Assessorias de Ensino, Pesquisa e Extensão e Secretaria Acadêmica;

9. Quando necessário, promover reuniões com as equipes de gestão do 
convênio;

10. Em conjunto com as assessorias de Ensino, Pesquisa e Extensão (EPE), 
definir diretrizes e indicadores para execução de projetos EPE;

1.2.1.1 Do Assessor de Ensino

1. Definir estratégias para promover e orientar o desenvolvimento de atividades 
desenvolvidas no campo do ensino de graduação e pós-graduação para o 
atendimento das metas estabelecidas no plano de trabalho/atividades do 
convênio;

2. Definir a gestão de resultados e indicadores mínimos relacionados ao 
campo de ensino para os projetos desenvolvidos pela equipe executiva do 
convênio;

3. Estudar normas e atos de regulamentação institucional para orientar 
coordenadores de área e de núcleo no desenvolvimento de atividades 
relacionadas ao ensino;

4. Supervisionar os projetos de núcleo, com o objetivo de garantir a participação 
mínima de estudantes em projetos que contemplem atividades de ensino 
em cada área do convênio;

5. Estudar e propor as coordenações de área, estratégias para articulação 
entre o currículo de cursos de graduação de pós-graduação e projetos 
desenvolvidos no âmbito do TCE/MPC;

6. Supervisionar a gestão de resultados da área de ensino, nos relatórios do 
convênio;

7. Capacitar e orientar as áreas e núcleos em atividades relacionadas a área 
de ensino;

8. Acompanhar o sistema acadêmico do TCE, homologando e validando 
atividades da área de ensino no sistema;

9. Apoiar a coordenação acadêmica na análise e validação dos relatórios 
parciais de cumprimento de objeto do convênio;

10. Elaborar relatórios parciais de cumprimento de objeto, na área de ensino a 
cada 3 meses;

11. Elaborar relatório sumarizado de cursos, alunos e beneficiários de projetos 
de ensino a cada 3 meses;

12. Incentivar as coordenações de núcleos e projetos EPE em atividades de 
produção e publicação de artigos científicos, relatos de experiência, revistas 
e outros
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1.2.1.2 Do Assessor de Pesquisa

1. Definir estratégias para promover e orientar o desenvolvimento de atividades 
relacionadas a área de pesquisa no presente convênio;

2. Definir a gestão de resultados e indicadores mínimos para projetos de 
pesquisa em cada projeto de núcleo do convênio;

3. Estudar normas e atos de regulamentação institucional para orientar 
coordenadores de área e de núcleo no desenvolvimento de atividades 
relacionadas a pesquisa;

4. Supervisionar os projetos de núcleo, com o objetivo de garantir a participação 
mínima de estudantes e pesquisadores em projetos desenvolvidos em 
cada área do convênio;

5. Estudar e propor as coordenações de área, estratégias para o 
desenvolvimento de atividades de em projetos de pesquisa e no âmbito de 
ensino de graduação e pós-graduação;

6. Supervisionar a gestão de resultados da área de pesquisa, nos relatórios do 
convênio;

7. Desenvolver estratégias para registro de no mínimo, um projeto de pesquisa 
em cada área do convênio;

8. Acompanhar o sistema acadêmico do TCE, homologando e validando 
atividades da área de pesquisa no sistema;

9. Apoiar a coordenação acadêmica na análise e validação dos relatórios 
parciais de cumprimento de objeto do convênio;

10. Elaborar relatórios parciais de cumprimento de objeto, na área de pesquisa 
a cada 3 meses;

11. Elaborar relatório sumarizado de resultados de projetos de pesquisa, 
incluindo o trabalho de pesquisadores e alunos beneficiários de projetos de 
pesquisa a cada 3 meses;

12. Incentivar as coordenações de núcleos e projetos EPE em atividades de 
produção e publicação de artigos científicos, relatos de experiência, revistas 
e outros

1.2.1.3 Do Assessor de Extensão

1. Definir estratégias/diretrizes para promover e orientar o desenvolvimento 
de atividades relacionadas a área de extensão no presente convênio;

2. Definir a gestão de resultados e indicadores mínimos para projetos de 
extensão do convênio;

3. Estudar normas e atos de regulamentação institucional para orientar 
coordenadores de área e de núcleo no desenvolvimento de atividades 
relacionadas a extensão universitária;

4. Supervisionar os projetos de núcleo com o objetivo de garantir a 
participação mínima de estudantes, professores colaboradores em projetos 
desenvolvidos em cada área do convênio;

5. Supervisionar a gestão de resultados da área de extensão, nos relatórios 
do convênio;

6. Desenvolver estratégias para registro de no mínimo, um projeto de extensão 
estruturante em cada área do convênio;
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7. Acompanhar o sistema acadêmico do convênio, homologando e validando 
atividades da área de extensão;

8. Apoiar a coordenação acadêmica na análise e validação dos relatórios 
parciais de cumprimento de objeto do convênio a cada 3 meses;

9. Elaborar relatórios parciais de cumprimento de objeto, na área de ensino a 
cada 3 meses.

1.1.3 Do Coordenador Administrativo

Caberá ao Coordenador Administrativo:

1. Desenvolver a coordenação executiva do convênio;
2. Acompanhar as coordenações de área desenvolvendo estratégias para 

a entrega de resultados pactuados no plano de trabalho/atividades do 
presente convênio;

3. Em conjunto com coordenadores de área e fundação UNISELVA desenvolver 
relatório técnico para prestação de contas do convênio em período 
trimestral, semestral, anual e ao final do convênio;

4. Em conjunto com coordenações de área, núcleo, MPC, TCE e fundação 
UNISELVA alocar colaboradores em projetos estruturantes;

5. Acompanhar junto a coordenação de área a gestão de resultados do 
plano de trabalho/atividades do convênio por meio de projetos de ensino, 
pesquisa e extensão;

6. Representar o convênio perante conselhos institucionais e eventos de 
controle e fiscalização, provendo todas as informações necessárias para o 
esclarecimentos administrativos e acadêmicos do convênio;

7. Solicitar a fundação UNISELVA a contratação de serviços, recursos humanos 
e materiais para atender as equipes de gestão do projeto, de acordo com o 
previsto no plano de trabalho/atividades;

8. Efetuar a gestão de contratos dos colaboradores que atuam no TCE;
9. Promover oficinas de trabalho com os coordenadores de área e/ou núcleos 

orientando as equipes do convênio no que se refere aos procedimentos 
administrativos, tais como: fluxo do processo de contratação de serviços, 
recursos humanos e materiais; aspectos legais e normativos dos processos 
de aquisição e prestação de contas do convênio;

10. Participar de reuniões com os representantes do convenente;
11. Validar e encaminhar para a fundação UNISELVA e coordenação acadêmica 

os relatórios parciais (semestrais);
12. Promover a homologação orçamentária do projeto;
13. Coordenar a Equipe do Escritório da fundação UNISELVA que atua no 

Tribunal de Contas.

1.1.4 Do Coordenador de Área

Caberá ao Coordenador de Área:

1. Produzir a partir dos relatórios lançados no sistema pelos coordenadores 
de núcleo, o relatório de cumprimento de objeto das atividades previstas 
em cada eixo formador. Em caso de relatório não atualizado, solicitar a 
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coordenação de núcleo documento com pedido de dilação de prazo para 
a atualização da atividade no sistema e anexar o artefato de justificativa e 
solicitação de dilação de prazo no sistema;

2. Na data de entrega dos relatórios mensais de atividades, emitidos por cada 
pessoa atuante em cada projeto, conferir no sistema, se há atividades não 
realizadas nos prazos estipulados pelo convênio. Solicitar a coordenação de 
cada núcleo justificativa e novo cronograma quando houver necessidade;

3. Promover, pelo menos, uma reunião mensal, com os líderes de projetos, e 
com docentes e discentes envolvidos com as atividades do núcleo;

4. Comunicar aos coordenadores de núcleos e escritório UNISELVA todas 
as atividades em curso e programadas. Registrar na agenda eletrônica 
compartilhada o calendário de eventos (cursos, capacitações, treinamentos) 
sob sua responsabilidade;

5. Verificar as atividades que estão sendo desenvolvidas ou programadas 
pelos demais coordenadores de área e os coordenadores de núcleos, 
sobretudo cursos, capacitações, treinamentos, objetivando a maior 
interface e participação de todos os envolvidos no projeto;

6. Junto aos coordenadores de núcleo e líderes de projetos zelar pela 
gestão documental de todos os projetos do convênio, coletando dados, 
informações, listas de presenças, fotografias, vídeos, artigos e outros. 
Relacionados a realização das atividades dos projetos de ensino, pesquisa 
e extensão e armazená-las em repositório eletrônico, para apresentação à 
coordenação acadêmica e a UNISELVA juntamente com os relatórios de 
cumprimento parciais e final;

7. Participar das oficinas de apresentação e avaliação dos trabalhos realizados;
8. Participar de todas as reuniões e interlocuções previstas no Plano de 

trabalho/atividades do Convênio;
9. Efetuar, no mínimo, 1 (uma) visita técnica mensal de supervisão nos setores 

do TCE em que as atividades do núcleo são realizadas e apresentar relatório 
técnico a coordenação do convênio;

10. Elaborar o relatório final no modelo criado para o Convênio e remeter para a 
Fundação UNISELVA, por meio da Coordenação administrativa do convênio;

11. Elaborar relatórios parciais (mensais, trimestrais e semestrais) de 
cumprimento das metas do plano de trabalho/atividades/atividades;

12. Desenvolver orientações mensais (antecedência de 30 dias) para o escritório 
UNISELVA sobre as atividades a serem realizadas por colaboradores em 
cada projeto;

13. Solicitar propostas de alteração no plano de trabalho/atividades, sempre 
que necessário;

14. Propor repactuação de atividades ou ações previstas no plano de trabalho/
atividades quando as metas não forem alcançadas em prazo programado 
ou apresentar justificativa em casos de impossibilidade de execução;

15. Supervisionar os projetos de cada núcleo para garantir a realização das 
metas do plano de trabalho/atividades nos prazos pactuados pelo convênio 
ou encaminhar justificativas e solicitação de repactuação em caso de ações 
não executadas conforme previsão em cronograma.

16. Solicitar a Coordenação administrativa Técnica do convênio a aquisição de 
bens, contratação de serviços e de pessoal, necessários para o atendimento 
do previsto no plano de trabalho/atividades; 
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17. Coordenar a elaboração de diagnóstico sobre as atividades realizadas no 
TCE; 

18. Divulgar em workshop a estrutura homologada para gestão do plano de 
trabalho/atividades e plano de comunicação do convênio;

19. Identificar núcleos de realização de projetos e compor equipes para 
coordenação de núcleo;

20. Coordenar Equipes de Núcleos;
21. Promover análise e alinhamento das atividades propostas nos projetos de 

ensino, pesquisa e extensão, com base nas metas estabelecidas no plano 
de trabalho/atividades/atividades do projeto e nas resoluções que tratam 
atividades de pesquisa, ensino e extensão da UFMT;

1.1.5 Do Coordenador de Núcleo

Caberá a coordenação de Núcleo:

1. Atualizar o relatório de cumprimento de objeto das atividades do plano de 
trabalho/atividades, na data de entrega do relatório mensal de atividades. 
Caso não houver tempo hábil para a atualização, encaminhar documento 
com solicitação de novo prazo para atualização do relatório de cumprimento 
de objeto no sistema, não superior a vinte e cinco (25) dias;

2. Em caso de não cumprimento do cronograma proposto pelo convênio, 
encaminhar a coordenação de área documento que justifique o não 
cumprimento do objeto no prazo do convênio e, quando couber, solicitar a 
dilação do prazo para entrega da atividade;

3. Conferir no sistema se todas as atividades do Plano de trabalho/atividades 
do Convênio que estão sobre a responsabilidade do seu respectivo núcleo 
estão registradas. Verificar se há atividades fora do prazo previsto no 
cronograma proposto pelo convênio;

4. Comunicar aos coordenadores de áreas todas as atividades em curso e 
programadas;

5. Efetuar, no mínimo, duas (2) visitas técnicas mensais de supervisão nos 
setores do TCE em que as atividades do núcleo são realizadas e apresentar 
relatório técnico ao coordenador da área;

6. Participar de todas as reuniões e interlocuções previstas nos planos de 
trabalhos de áreas e nos projetos de núcleos; 

7. Participar de reuniões com a coordenação geral e/ou coordenadores de 
área;

8. Acompanhar, fiscalizar e analisar as ações executadas pelos docentes, 
técnicos e colaboradores em conformidade com os projetos dos núcleos;

9. Verificar as atividades que estão sendo desenvolvidas ou programadas pelos 
demais coordenadores, sobretudo cursos, capacitações, treinamentos, 
objetivando a maior interface e participação de todos os envolvidos no 
Convênio;

10. Armazenar dados em repositório eletrônico para documentação do 
convênio;

11. Coletar todos os dados, informações, listas de presenças, fotografias, vídeos, 
artigos e outros relacionados a realização das atividades dos projetos de 
pesquisa, ensino e extensão e armazená-las em repositório eletrônico, para 
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envio para prestação de contas do convênio; 
12. Participar das oficinas de apresentação e avaliação dos trabalhos realizados; 
13. Participar de todas as reuniões e interlocuções previstas no Plano de 

trabalho/atividades/atividades do Convênio; 
14. Elaborar relatórios trimestrais de cumprimento das metas do plano de 

trabalho/atividades;
15. Executar os projetos de pesquisa, ensino e extensão garantindo a execução 

do cronograma e das metas propostas, apresentando justificativas ou 
solicitação de repactuação, em caso de ações não executadas; 

16. Elaborar e registrar projetos de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da 
UFMT; 

17. Coordenar a elaboração de diagnóstico sobre as atividades realizadas no 
TCE; 

18. Desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extensão identificando recursos 
materiais e potenciais colaboradores que atuarão na realização das metas 
do PTC;

19. Coordenar Lideres de projetos.

 Da Matriz de Procedimentos

1.1.3 Contratação de Pessoal CLT

O Coordenador de Área ou Núcleo deverá solicitar à Coordenação Administrativa a 
contratação indicando:

• Qualificação técnica;
• Formação acadêmica;
• Salário;
• Jornada de trabalho;
• Atividades a serem executadas.

A Coordenação Administrativa, caso aprove a solicitação da Coordenação de 
Área ou Núcleo, considerando a conformidade com o plano de trabalho e a previsão 
orçamentária do projeto, encaminhará o pedido de contratação à Fundação 
UNISELVA.

Caberá a UNISELVA realizar a seleção do celetista, mediante comissão constituída 
para esse fim, podendo contar com a participação da coordenação do projeto e/ou 
pessoa indicada pelo TCE.

A Coordenação Administrativa do projeto deverá apresentar no RH da UNISELVA 
os documentos necessários à contratação.

O empregado deverá realizar os exames médicos admissionais, antes de começar 
a trabalhar.

Até 10 dias antes de finalizar o período de experiência, o coordenador deverá enviar 
ao RH uma avaliação do empregado e informar se ele permanecerá trabalhando 
ou não. Sempre que julgar necessário, o coordenador poderá realizar avaliação dos 
empregados, recomenda-se que seja feito semestralmente.
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1.1.4 Contratação de prestação de serviços – Pessoa Física

O Coordenador de Área ou Núcleo deverá solicitar à Coordenação Administrativa 
a contratação do serviço, mediante o preenchimento do Termo de Referência para 
contratação de pessoa física da UNISELVA, indicando:

• Objeto do serviço, contendo a discrição das atividades/produtos a serem 
desenvolvidos;

• Valor mensal/produto;
• Forma de pagamento;
• Prazo de execução.

A Coordenação Administrativa, caso aprove a solicitação da coordenação de 
área ou núcleo, considerando a conformidade com o plano de trabalho e a previsão 
orçamentária do projeto, encaminhará o pedido de contratação à Fundação 
UNISELVA.

Caberá a UNISELVA realizar a contratação, que será realizada após a verificação 
de atendimento ao plano de trabalho e reserva orçamentária do projeto com base no 
Decreto 8.241/2014, podendo proceder com a contratação direta no caso de serviço 
até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ou serviço técnico especializado ou proceder 
com processo de seleção.
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1.1.5 Contratação de Prestação de serviços – Pessoa Jurídica

O Coordenador de Área ou Núcleo deverá solicitar à Coordenação Administrativa 
a contratação do serviço, mediante o preenchimento do Termo de Referência para 
contratação de prestação de serviços da UNISELVA, indicando:

• Objeto;
• Especificação Técnica;
• Local de entrega.

A Coordenação Administrativa, caso aprove a solicitação da coordenação de 
área ou núcleo, considerando a conformidade com o plano de trabalho e a previsão 
orçamentária do projeto, encaminhará o pedido de contratação à Fundação 
UNISELVA.

Caberá a UNISELVA realizar a contratação, que será realizada após a verificação 
de atendimento ao plano de trabalho e reserva orçamentária do projeto e com base 
no Decreto 8.241/2014, podendo proceder com a contratação direta no caso de 
serviço até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ou serviço técnico especializado ou 
proceder com processo de seleção.
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1.1.6 Contratação Estagiários

O Coordenador de Área ou Núcleo deverá solicitar à Coordenação Administrativa 
a contratação indicando:

• Formação acadêmica;
• Valor da bolsa;
• Horário do estágio;
• Atividades a serem executadas.

A Coordenação Administrativa, caso aprove a solicitação da Coordenação de 
Área ou Núcleo, considerando a conformidade com o plano de trabalho e a previsão 
orçamentária do projeto, encaminhará o pedido de contratação à Fundação 
UNISELVA.

Caberá a UNISELVA realizar a seleção do estagiário, mediante comissão 
constituída para esse fim, podendo contar com a participação da coordenação do 
projeto e/ou pessoa indicada pelo TCE.

A Coordenação Administrativa do projeto deverá apresentar à UNISELVA os 
documentos necessários à contratação.
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1.1.7 Aquisições

O Coordenador de Área ou Núcleo deverá solicitar à Coordenação Administrativa 
a aquisição, mediante o preenchimento do Termo de Referência para compra de 
material de consumo/permanente da UNISELVA, indicando:

• Objeto;
• Especificação Técnica;
• Quantidade;
• Local de entrega.

A Coordenação Administrativa, caso aprove a solicitação da coordenação de 
área ou núcleo, considerando a conformidade com o plano de trabalho e a previsão 
orçamentária do projeto, encaminhará o pedido de contratação à Fundação 
UNISELVA.

Caberá a UNISELVA realizar a aquisição, que será realizada após a verificação de 
atendimento ao plano de trabalho e reserva orçamentária do projeto e com base no 
Decreto 8.241/2014, podendo proceder com a contratação direta no caso de serviço 
até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ou serviço técnico especializado ou proceder 
com processo de seleção.
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1.1.8 Solicitações de pagamento

1.1.8.1 Serviço Pessoa Física Qual pessoa física?

Para realização de pagamento as pessoas físicas atuantes no projeto, O 
Coordenador de Área ou Núcleo deverá solicitar à Coordenação Administrativa o 
envio à UNISELVA do ofício de pagamento, atentando que: 

• O pedido de pagamento deve vir em via original ou assinatura digital, 
acompanhado do relatório de atividade do prestador de serviço;

• Os formulários não podem vir rasurados, necessitando da alteração com 
nova via assinada, caso isso ocorra;

• A conta bancária do prestador de serviço para pagamento deve estar idêntica 
a conta do formulário e a conta registrada no sistema da Fundação, e por 
via de consequência no instrumento jurídico firmado entre a UNISELVA e o 
prestador de serviço.

A Coordenação Administrativa, caso aprove a solicitação da coordenação de 
área ou núcleo, considerando a conformidade com o plano de trabalho e a previsão 
orçamentária do projeto, encaminhará o pedido de pagamento à Fundação UNISELVA.

Caberá a UNISELVA realizar o pagamento, que será feito após a verificação de 
atendimento dos requisitos acima indicados.
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Para realização de pagamento as pessoas jurídicas atuantes no projeto, O 
Coordenador de Área ou Núcleo deverá solicitar à Coordenação Administrativa o 
envio à UNISELVA do ofício de pagamento, atentando que: 

• O pedido de pagamento deve vir em via original ou assinatura digital, 
• No caso de prestação de serviço, o pedido de pagamento deverá vir 

acompanhado do relatório de atividade da empresa, em conformidade 
com o objeto contido no contrato de prestação de serviços firmado entre a 
UNISELVA e a empresa;

• A nota fiscal de serviço ou fornecimento deverá vir atestada, apenas de 
forma original;

• Documentação de habilitação da empresa atualizada. Caso haja 
irregularidade, o pagamento será realizado, porém haverá abertura 
de processo administrativo pela UNISELVA para apurar os fatos e, se 
necessário, aplicar as penalidades devidas.

A Coordenação Administrativa, caso aprove a solicitação da coordenação de 
área ou núcleo, considerando a conformidade com o plano de trabalho e a previsão 
orçamentária do projeto, encaminhará o pedido de pagamento à Fundação UNISELVA.

Caberá a UNISELVA realizar o pagamento, que será feito após a verificação de 
atendimento dos requisitos acima indicados.
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1.1.8.3 Bolsista

Para realização de pagamento dos bolsistas atuantes no projeto, O Coordenador 
de Área ou Núcleo deverá solicitar à Coordenação Administrativa o envio à UNISELVA 
do ofício de pagamento, atentando que: 

• O pedido de pagamento deve vir em via original ou assinatura digital, 
acompanhado do relatório de atividade do bolsista;

• Os formulários não podem vir rasurados, necessitando da alteração com 
nova via assinada, caso isso ocorra;

• A conta bancária do bolsista para pagamento deve estar idêntica a conta 
do formulário e a conta registrada no sistema da Fundação, e por via de 
consequência no termo de compromisso firmado entre a UNISELVA e o 
bolsista.

A Coordenação Administrativa, caso aprove a solicitação da coordenação de 
área ou núcleo, considerando a conformidade com o plano de trabalho e a previsão 
orçamentária do projeto, encaminhará o pedido de pagamento à Fundação UNISELVA.

CONTROLE DE ALTERAÇÕES:
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