
 

 

CONTRATO DE FINANCIMANETO PARA PROJETO DE PESQUISA (FINPesq) 

 

 

COMPROMISSÁRIO: INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO, pessoa jurídica de direito 

privado, entidade de fins filantrópicos, assistenciais e educacionais, sem fins 

lucrativos, por seu estabelecimento CENTRO UNIVERSITÁRIO 

ADVENTISTA DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ nº 43586056/0016-69, localizada na Estrada Municipal Pr. 

Walter Boger, S/Nº, Engenheiro Coelho-SP, CEP 13445-970, neste ato 

representado pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional, 

o Sr. Allan Macedo de Novaes, portador do RG n° 53159452 SSP/SP, 

inscrito no CPF n° 994.473.711-91  

  

COMPROMITENTE: [NOME], [estado civil], [profissão], portador(a) do documento RG 

[número] e inscrito(a) no CPF sob nº [xxx.xxx.xxx.-xx], residente e 

domiciliado(a) na rua [endereço]. Participante do grupo de pesquisa [nome 

do grupo de pesquisa] e pesquisador responsável pelo projeto [título do 

projeto de pesquisa].  

 

Levando em consideração que o COMPROMITENTE foi aprovado para participar do 

programa de Financiamento de Projetos de Pesquisa (FINPesq) e por cumprir todos os pré-requisitos 

propostos na primeira chamada para o programa, este contrato será firmado para regulamentar as 

relações entre as duas partes aqui citadas.  

 

CLÁUSULA 1º − O objetivo deste contrato consiste na formalização do apoio financeiro oferecido 

pelo COMPROMISSÁRIO em favor do COMPROMITENTE, comprometendo-se a adquirir 

itens ou reembolsar os valores gastos conforme orçamento e cronograma aprovados segundo o 

Edital FINPesq 01/2021, na conta bancária [inserir banco, agência e conta] para financiamento do 

projeto de pesquisa, conforme financiamento do projeto de pesquisa, de acordo com as informações 

dispostas neste documento.  

 

CLÁUSULA 2º − O desembolso para financiamento deverá ocorrer de acordo com o plano de 

trabalho e cronograma do projeto aprovado. O COMPROMITENTE será reembolsado de acordo 



 

 

com prestação de contas que deverá ser enviada mensalmente para o email do Escritório de Apoio 

ao Pesquisador – EAP (escritorio.pesquisa@unasp.edu.br).  

Parágrafo 1º − Caso exista a necessidade de adiantamento de recurso, uma 

solicitação deverá ser enviada para o EAP, juntamente com três orçamentos. O 

repasse será liberado pelo COMPROMISSÁRIO em até 10 (dez) dias úteis após 

a aprovação, na conta corrente indicada pelo pesquisador responsável e em seu 

nome, servindo o comprovante de transferência ou depósito bancário como 

documento formal de transferência dos recursos referidos. Após a utilização do 

recurso, o COMPROMITENTE terá 30 dias para enviar ao email do EAP o 

comprovante da despesa (validado mediante apresentação de nota fiscal). 

 

Parágrafo 2° − Caso o adiantamento do recurso ultrapasse o valor necessário para 

a despesa e exista saldo remanescente, o COMPROMITENTE deverá realizar 

devolução do valor referido na seguinte conta: Banco: Bradesco − CNPJ: 

43.586.056/0016-69 − Agência: 3368-5 − Conta Corrente: 1758-2. A devolução de 

recursos remanescentes deverá ser realizada até o prazo final de prestação de 

contas, podendo ser cobrado juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo IPCA.  

 

CLÁUSULA 3º − A prestação de contas deverá ser enviada mensalmente pelo 

COMPROMITENTE até o décimo dia de cada mês para o email do EAP, juntamente com os 

cupons e notas fiscais, e os orçamentos dos materiais adquiridos. Durante o desenvolvimento da 

pesquisa, os relatórios das atividades deverão ser encaminhados periodicamente para o email do 

EAP (a cada semestre ou quando solicitados). O relatório final das atividades deverá ser entregue 

juntamente com a última prestação de contas.  

Parágrafo único − A não apresentação da prestação de contas, ou a presença de 

irregularidades nos documentos apresentados resultará na responsabilização do 

COMPROMITENTE que deverá devolver o valor aportado em até 5 (cinco) dias 

úteis, sob pena de responder civil e criminalmente sobre o valor não justificado 

regularmente.  

 

CLÁUSULA 4º − O COMPROMITENTE tem por obrigação citar a afiliação com o 

COMPROMISSÁRIO, de acordo com a nomina institucional, em todos os trabalhos científicos 

publicados como resultado da pesquisa desenvolvida. Pesquisas que resultem em desenvolvimento 
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tecnológico inovador, ou em processo inventivo industrial, devem resguardar a propriedade 

intelectual em 50% para o COMPROMITENTE e 50% para o COMPROMISSÁRIO.  

Parágrafo único. Em caso de violação desta cláusula o COMPROMITENTE ficará impedido de 

participar de outros editais de financiamento de pesquisa do COMPROMISSÁRIO, enquanto 

perdurar a irregularidade, sem prejuízo de promover a devida regularização, podendo ser substituído 

como pesquisador responsável por decisão unilateral e a critério do COMPROMISSÁRIO, além de 

eventual apuração de perdas e danos conforme o caso. 

 

CLÁUSULA 5º − As partes elegem o foro da Comarca de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, 

como único competente para dirimir questões decorrentes do presente instrumento, com expressa 

renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente ou venha a se apresentar   

 

 

Por se considerar justo e contratado, ambas as partes envolvidas firmam o referido 

instrumento contratual, lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas 

identificadas abaixo, para que se produzam os legais efeitos pretendidos 

 

Engenheiro Coelho, 01 de agosto de 2021 

 

 

 


