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APRESENTAÇÃO DO MANUAL  

 

O presente manual teve como objetivo, atender ao requisito do trabalho de conclusão de 

curso do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de 

Tecnologia para a Inovação, sendo desenvolvido um manual dos procedimentos 

administrativos do FORTEC. 

Para a construção foram realizadas consultas em manuais de procedimentos de outras 

organizações (UFBA, ANEEL, INPI), estatuto do FORTEC e normas de formatação da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

Entende-se que, para o funcionamento de uma organização não se pode pensar em ter 

uma memória estática, então é crucial que depois da criação deste compilado, as próximas 

gestões realizem uma revisão periódica ao passo que processos que sofrerem mudanças no 

decorrer do tempo, possam ser sempre atualizados de acordo com as necessidades e 

substituições, fazendo com que esse se torne um importante instrumento de construção para que 

se tenha um funcionamento adequado e de acordo com as propostas e diretrizes do FORTEC. 

O escopo deste manual está dividido em três capítulos: 

• Capitulo I – Apresentação da Associação Fórum Nacional de Gestores de 

Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC) 

• Capitulo II - Apresentação dos Procedimentos Administrativos do FORTEC 

• Capitulo III – FORTEC 2018 

 

Este manual foi construído na gestão 2017-2018. 
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JUSTIFICATIVA/MOTIVAÇÃO 

 

Quando uma organização é criada e cresce e tem estrutura centralizada e há rotatividade 

bianual da direção nacional, pode ocorrer a perda da continuidade das ações e do legado das 

práticas administrativas. Esse possível fato tem consequências direta no funcionamento da 

organização, haja vista que a nova gestão quase sempre arcará com o ônus de buscar entender 

como tudo anteriormente funcionava. Nesse Contexto, percebe-se que o registro rigoroso das 

práticas procedimentais, apresenta-se como um fator facilitador para reduzir a curva de 

aprendizagem dos novos colaboradores que assumirão a direção da instituição. O FORTEC, 

sendo uma organização, enquadra-se nesse contexto, destarte, percebe-se que é vital para o bom 

andamento das atividades, o real conhecimento dos objetivos a serem alcançados e a 

padronização nos procedimentos para que resultados esperados sejam os mais fidedignos e 

satisfatórios. Desta forma, este trabalho propôs a elaboração deste manual dos procedimentos 

do FORTEC, a fim de criar uma memória procedimental e, além disso, para a otimização do 

fluxo de trabalho.  
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OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Padronizar os procedimentos e criar o Manual de Procedimentos do FORTEC  

 

Objetivos Específicos  

1. Identificar os principais procedimentos administrativos importantes para o funcionamento do 

FORTEC  

2. Identificar os principais procedimentos do FORTEC para atender seus objetivos e as 

necessidades dos associados;  

3. Simplificar e otimizar os processos identificados;  

4. Criar fluxogramas dos procedimentos possíveis  

5. Elaborar o texto do Manual de Gestão do FORTEC. 
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CAPÍTULO I - Apresentação da Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e 

Transferência de Tecnologia (FORTEC) 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

A Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia 

(FORTEC), de acordo com o seu Estatuto, é uma associação civil de direito privado sem fins 

lucrativos, de duração indeterminada, de representação dos responsáveis nas universidades, 

institutos de pesquisa e instituições gestoras de inovação e pessoas físicas, pelo gerenciamento 

das políticas de inovação e das atividades relacionadas à transferência de tecnologia e inovação, 

incluindo-se, neste conceito, os núcleos de inovação tecnológica (NIT), agências, escritórios e 

congêneres (FORTEC, 2015a). 

O FORTEC foi criado em 1º de maio de 2006, como um Fórum de Gestores de 

Inovação e Transferência de Tecnologia, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.  

Por decisão dos seus associados, adquiriu a personalidade jurídica de uma associação civil de 

direito privado sem fins lucrativos, de duração indeterminada, tendo o seu primeiro Estatuto 

Social sido aprovado pela Assembleia Geral realizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de 

Minas Gerais, em 14 de outubro de 2011 e registrado em cartório. Em Assembleia Geral 

realizada em 7 de dezembro de 2015, foi aprovada a reformulação do Estatuto que recebeu 

contribuições dos associados, a qual foi registrada em cartório e passou a vigorar desde então.  

O FORTEC atua de acordo com Lei n. 13.243, de 11 de janeiro de 2016, que dispõe 

sobre os estímulos ao desenvolvimento cientifico, à pesquisa, à capacitação cientifica e 

tecnológica e à inovação (BRASIL, 2016).  Através de representação, teve atuação direta na 

elaboração do Decreto n 9.283, de 7 de fevereiro de 2018, que regulamenta a Lei nº 10.973, de 

2 de dezembro de 2004, a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, o art. 24, § 3º, e o art. 32, § 

7º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o art. 1º da Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990, e 

o art. 2º, caput, inciso I, alínea "g", da Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, e altera o Decreto nº 

6.759, de 5 de fevereiro de 2009, para estabelecer medidas de incentivo à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao 

alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e 

regional (BRASIL, 2018).  
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2. FINALIDADES DO FORTEC 

 

A missão do FORTEC compreende diversas ações a serem realizadas visando ao 

cumprimento das suas finalidades, as quais compõem o propósito, bem como a razão de ser 

dessa Associação . Dito isso, abaixo se encontram elencadas as finalidades, de acordo com o 

seu Estatuto (FORTEC, 2015a): 

 
Art. 3° O FORTEC tem por finalidades: 

I. Disseminar a cultura da inovação, da propriedade intelectual e da transferência de 

tecnologia; 
II. Potencializar e difundir o papel das Entidades de Ciência, Tecnologia e Inovação 

(ECTI); 

III. Auxiliar na criação e na institucionalização dos Núcleos de Inovação Tecnológica 

(NIT) e de outras Instâncias Gestoras de Inovação (IGI); 

IV. Estimular a capacitação profissional dos que atuam nos NIT e nas IGI; 

V. Estabelecer, promover e difundir as melhores práticas para os NIT e para as IGI; 

VI. Apoiar os NIT e as IGI em suas gestões junto ao Poder Público e demais 

organizações da sociedade civil; 

VII. Mapear e divulgar as atividades e indicadores dos NIT e IGI; 

VIII. Apoiar eventos de interesse de seus associados; 

IX. Promover a cooperação e atuação em rede entre seus associados; 

X. Contribuir para a proposição de políticas públicas relacionadas à inovação 
tecnológica, propriedade intelectual e transferência de tecnologia nos âmbitos 

nacional, estadual e municipal; 

XI. Incentivar a pesquisa, o desenvolvimento científico e tecnológico, a inovação, a 

propriedade intelectual e a transferência de tecnologia no âmbito nacional, estadual 

e municipal; 

XII. Fomentar e cooperar com a capacitação, formação e o desenvolvimento dos 

profissionais envolvidos no esforço de gestão da inovação, propriedade intelectual 

e transferência de tecnologia para as ECTI que atuam no país; 

XIII. Promover a cooperação e o intercâmbio com Associações e entidades públicas ou 

privadas nacionais e internacionais; 

XIV. Elaborar por conta própria ou por demanda de seus associados ou de entidades ou 
parceiros externos, estudos, levantamentos, pesquisas, diagnósticos, projetos, 

ferramentas, sistemas, programas, cursos, seminários e publicações relativos ao 

seu âmbito de atuação e coerentes com os princípios do FORTEC. 

 

Para que seja possível o desenvolvimento das suas atividades, e para manter a sua 

subsistência, o FORTEC utiliza-se de diversos meios, tais como: execução direta de projetos, 

programas ou planos de ações, doações voluntárias de recursos físicos, humanos e financeiros, 

ou, ainda, através da prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem 

fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuam em áreas afins (FORTEC, 2015a). 
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3. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

 

Para o funcionamento do FORTEC, a sua estrutura organizacional compreende órgãos, 

sendo estes a Assembleia Geral, a Diretoria, o Diretório Nacional, as Coordenações Regionais, 

o Conselho Fiscal, o Conselho Consultivo e a Secretaria Executiva, conforme Figura 1. 

A escolha dos membros é bianual e realizada por meio do Edital de Convocação, 

elaborado de acordo com o exemplo disponibilizado no endereço: 

http://fortec.org.br/documentos/editais/ 

 

 

Figura 1. Esquema representativo organizacional do FORTEC 

  

 

3.1 Diretoria  

A Diretoria do FORTEC é o órgão responsável pela administração, formada por membros 

eleitos pela Assembleia Geral, composta por: Presidente do FORTEC, Vice-Presidente do 

FORTEC, Diretores Técnicos. 

À Diretoria Nacional do FORTEC cabe indicar um substituto para um dos membros, caso este 

renuncie ao seu cargo. 

A Diretoria se reúne por reuniões ordinárias ou sempre que achar necessário, por meio de 

convocação extraordinária, pelo seu Presidente.  
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3.2 Coordenação Regional  

Constituída por três associados eleitos pela Assembleia Geral, representando cada Região do 

País. A Coordenação Regional é composta por: Coordenador(a) Regional, Vice-

Coordenador(a) e Suplente. 

Cada coordenação é responsável pela articulação de ações de interesse da Região, reportando à 

Diretoria e Diretório as demandas regionais.  

3.3 Conselho Fiscal 

O Conselho Fiscal é constituído por três associados eleitos pela Assembleia Geral, sendo 

preferencialmente associados com atuação ou formação acadêmica na área financeira ou fiscal. 

Dentre os eleitos um é nomeado para exercer a Presidência. 

O Conselho Fiscal tem como função analisar as contas e os processos financeiros em geral, 

além de emitir pareceres sobre a utilização dos recursos do FORTEC.    

3.4 Conselho Consultivo 

O Conselho Consultivo se destina a orientar e aconselhar a Diretoria e o Diretório, funcionando 

como instância consultiva do FORTEC. Sua composição é formada por membros associados, 

escolhidos através de eleição, sendo permitidas reconduções. 

A composição do Conselho Consultivo resulta de indicações de todos os associados.  

3.5 Secretaria Executiva  

O FORTEC tem a possibilidade de possuir uma Secretaria Executiva, constituída por um(a) 

Secretário(a) Executivo(a) que está incumbido(a) de instruir e executar as ordens da Diretoria e 

as deliberações da Assembleia Geral, do Diretório Nacional e do Conselho Fiscal. 

Para a seleção do(a) Secretário(a) Executivo(a) é escolhida uma pessoa, dentre os Associados, 

Pessoa Física ou representantes associados institucionais, existindo, ainda, a possibilidade da 

contratação de um pessoa, mediante remuneração, pelo FORTEC. 
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CAPÍTULO II - Apresentação dos Procedimentos Administrativos do FORTEC 

 

4. ASSEMBLEIA GERAL 

 

A Assembleia Geral é o órgão deliberativo soberano do FORTEC, constituído por todos 

os associados em pleno gozo de seus direitos estatutários e tendo cumprido seus deveres 

estatutários. 

A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente 1 (uma) vez por ano e, 

extraordinariamente, por convocação do Presidente do FORTEC, ou por requerimento, 

mediante a solicitação escrita de, no mínimo, 1/5 (um quinto) dos associados em pleno gozo de 

seus direitos e quites com todas as suas obrigações e deveres para com o FORTEC, sempre 

com a indicação prévia da ordem do dia (FORTEC, 2015b). 

Há, também, a possiblidade da realização de uma Assembleia Geral Extraordinária, não 

sendo obrigatória, porém a sua convocação é destinada a deliberar sobre algum assunto que  

demanda solução a curto prazo. 

 

4.1 Convocação da Assembleia Geral 

 

De acordo com o Estatuto Social do FORTEC, é imprescindível realizar a convocação 

da Assembleia, a qual poderá ser realizada por intermédio de carta registrada, telegrama, por e-

mail, página do FORTEC na internet, ou por qualquer outro meio ou forma, desde que 

comprove o envio e o teor da convocação, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

corridos da data estabelecida para a sua realização. 

 

4.2 Edital de Convocação 

 

De acordo com as competências da Assembleia Geral, o(a) presidente e a secretaria 

elaboram o Edital de Convocação (APÊNDICE A), com data, hora, local e ordem do dia. 

 

Etapas para a realização da convocação: 

1. A presidência e a secretaria elaboram a minuta do Edital de Convocação; 

2. A secretaria envia, por e-mail, a minuta para apreciação dos membros da 

Diretoria; 

3. A Diretoria analisa a minuta. 

Aprovada a minuta - a secretaria publica e envia o Edital de Convocação, por e-

mail, para os associados. 
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Não aprovada a minuta - havendo solicitação de alteração, a secretaria realiza a 

alteração e envia um e-mail para apreciação dos membros da Diretoria, novamente. 

4. O Edital é publicado na homepage oficial de comunicação do FORTEC 

(www.fortec.org.br) e enviado por e-mail para os associados. 

 

4.3 Realização da Assembleia Geral 

 

Depois de publicado e enviado o Edital de Convocação para a Assembleia Geral, a 

secretaria deve adotar os procedimentos para a sua realização e registro: elaboração da ata, lista 

de presença, cartão de votação e o registro da ata. 

 

4.3.1 Presidência da Assembleia, Secretaria e elaboração da Ata 

 

Durante a assembleia é designada uma pessoa para presidi-la e uma para secretaria-la, a 

qual será responsável pela elaboração da ata relatando, com a maior fidedignidade possível, 

todos os assuntos tratados, inclusive documentos apresentados que podem ser a ela anexados, 

bem como das discussões ocorridas, podendo para isso contar com a gravação em áudio ou 

áudio e vídeo, na busca da transparência e preservação da fidedignidade e ordem dos 

acontecimentos, sendo possível a prévia elaboração de uma minuta da ata a fim de garantir a 

sua elaboração na forma adequada (APÊNDICE B). 

 

4.3.2 Lista de Presença dos Associados Aptos à Votação 

 

Para a realização da Assembleia é imprescindível elaborar a lista de presença dos 

associados (APÊNDICE C, D) e dos participantes ouvintes/observadores (APÊNDICE E). A 

lista de presença deverá ser reservada apenas os associados, pessoas jurídicas e pessoas físicas, 

em pleno gozo de seus direitos e quites com todas as suas obrigações e deveres para com o 

FORTEC. Para tanto, a secretaria realiza a confecção da lista após conferência minuciosa da 

situação dos associados. A lista é composta pelos seguintes campos e categorias de 

informações: 

✓ Nome da assembleia geral; 

✓ Nome da região 

✓ Local da realização  

✓ Data da realização; 

✓ Nome do Associado. 
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Na impossibilidade do comparecimento do representante e/ou suplente, a pessoa, 

mediante procuração, poderá assinar pela instituição e exercer o direito de voz e voto. Neste 

caso, a procuração é arquivada junto com a lista de presença. 

4.3.3 Cartão de votação 

 

Para facilitar a contabilização dos votos dos associados, durante o processo de votação 

dos pontos de pauta da ordem do dia, é oportuna a confecção de cartões de votação, que são 

distribuídos no momento da assinatura na lista de presença dos associados aptos à votação. 

 

Figura 2. Modelo de cartão de votação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Registro da Ata 
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Sendo finalizada a Assembleia Geral é imprescindível que a ata seja assinada pelo 

presidente da assembleia e pela pessoa que a secretariou e elaborou a ata, a qual será levada a 

registro em cartório. Após esse procedimento, a ata deve ser publicada na página do FORTEC 

(www.fortec.org.br) para dar publicidade às deliberações e demais conteúdos nela contidos, ao 

público em geral, e depois arquivada na secretaria do FORTEC. 

5. ASSOCIADOS 

 

Os associados compõem a Assembleia Geral, tendo o objetivo de definir, por meio de 

votação, quem fará parte da gestão administrativa do FORTEC.   

Os associados têm um papel importante, pois através da sua cooperação, eles 

contribuem para a realização dos objetivos e no desenvolvimento das atividades do FORTEC. 

Conforme o Art. 13 do Estatuto Social, os associados podem ser inseridos nas seguintes 

categorias: 

I.Associados Institucionais: entidades públicas ou privadas que mantenham atividades 

de pesquisa e desenvolvimento, representadas pelo seu NIT ou IGI; 

II.Associados Afiliados; entidades públicas ou privadas que tenham interesse ou 

fomentem a inovação e/ou atividades relacionadas às áreas de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação. 

III.Associados Pessoas Físicas: profissionais com interesse ou atuação na gestão de 
Pesquisa, e Desenvolvimento, Inovação, Propriedade Intelectual, Transferência de 

Tecnologia; 

IV.Honorários: ex-presidentes e ex-vice-presidentes, ex-diretores, ex-coordenadores 

regionais e ex-conselheiros. 

 

Os associados que não estiverem quites com todas as suas obrigações estatutárias, não 

poderão votar durante a Assembleia, podendo participar como ouvinte e com direito a voz. 

6. PROCESSO DE ASSOCIAÇÃO 

 

6.1 Cadastro 

 

Para manter as informações dos associados atualizadas, tais como anuidades pagas ou 

pendentes, representantes, e-mail e endereço, o FORTEC disponibiliza, na sua página da 

internet, a opção Cadastro. 

 

Etapas para cadastro do associado: 

1. Acessar www.fortec.org.br; 

2. Escolher o menu associados, em seguida clicar no submenu portal;  

3. Após carregada a página, o usuário deve clicar na opção cadastre-se como 

associado; 
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4. Esta ação que o direcionará para o Registro de Associado. Neste momento o 

usuário deve preencher os campos solicitados: nome de contato, e-mail, telefone, 

tipo, número de CPF/CNPJ, endereço, Usuário/Login, senha e confirmar senha. Os 

campos acompanhados por asteriscos são de preenchimento obrigatório. Ao final, o 

mesmo pode escolher a opção de enviar a senha cadastrada por e-mail. Feito todo o 

procedimento, basta clicar em enviar registro; 

5. Para ter a certeza de que a solicitação foi enviada, deverá aparecer na tela uma 

mensagem: “Associado registrado com sucesso”. O cadastro será analisado pela 

secretaria, e, sendo aprovado, enviará um e-mail de confirmação. Após o 

recebimento da confirmação, o usuário terá acesso completo à área do associado. 

Conforme apresentado no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Passo-a-passo da atualização do cadastro do associado 

# O QUE FAZER LOCAL 

1 
Acessar o site: 

www.www.fortec.org.br 
 

2 
Clicar no menu Associados e 

escolher o submenu portal. 

 

3 
Clicar na opção cadastre-se como 

Associado. 

 

http://www.www.fortec.org.br/
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# O QUE FAZER LOCAL 

4 

Preencher os dados do Registro 

de Associado e clique em Enviar 

Registro. 

 

6 Mensagem de confirmação 

 

 

Quando o associado (Pessoa Jurídica) recebe a mensagem de aprovação do 

administrador, será exibido automaticamente o nome da instituição na seguinte página do site 

do FORTEC: http://fortec.org.br/organizacoes-associadas/. 

  



Página 26 de 73 

 

Manual dos Procedimentos do FORTEC 

7. ANUIDADES  

 

De acordo com os deveres dos associados, as contribuições devidas anualmente, nas 

condições e montantes fixados pela Assembleia Geral e pelas disposições regimentais, devem 

ser pagas. Os valores das anuidades são fixados de acordo com o tipo de associação. Conforme 

Ata da Assembleia Geral do FORTEC, realizada no dia 18 de abril de 2012 e até o presente ano 

de 2018, as anuidades têm os seguintes valores: 

1. R$ 300,00 (Pessoa Física e Microempresa) 

2. R$ 500,00 (Empresa de Pequeno Porte) 

3. R$ 1.000,00 (Empresa de Médio Porte) 

4. R$ 1.500,00 (Institucional e Empresa de Grande Porte) 

 

No final de cada ano, poderá ser oferecido um desconto de 10% para o pagamento da 

anuidade do próximo ano, sendo fixada uma data limite para o pagamento com desconto, 

podendo ser prorrogado esse prazo. 

A anuidade pode ser paga por meio de boleto ou transferência bancária. 

 

7.1 Pagamento de Anuidade por meio de boleto bancário 

 

Para o processo de pagamento da anuidade por meio de boleto, o associado pode optar 

por gerar o boleto acessando a página de internet do FORTEC (Quadro 2) ou solicitando o seu 

envio junto à secretaria. 

 

Etapas para gerar boleto na página do FORTEC: 

1. Acessar www.fortec.org.br; 

2. Escolher o menu associados e clicar no submenu anuidade associado; 

3. Após carregada a página, escolher o tipo de associado (pessoa física ou pessoa 

jurídica), uma opção de datas (fica disponibilizado as opções para pagamentos de 

anuidades do ano anterior, atual e do próximo ano) e na sequência, clicar na opção 

comprar; 

4. Na próxima tela, o associado deve conferir o resumo da compra, e estando de 

acordo, clicar em finalizar compra, esta ação o direcionará para detalhes de 

cobrança; 

5. Na próxima tela o usuário deve preencher os campos solicitados: nome, 

sobrenome, tipo de pessoa (pessoa física ou pessoa jurídica), nome da empresa se 
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for pessoa jurídica, CPF/CNPJ, país, CEP, endereço, número, complemente (se for 

o caso), bairro, cidade, estado, telefone, celular e endereço de nome de contato e e-

mail. Os campos acompanhados por asteriscos são de preenchimento obrigatório. 

Ao final, clicar em finalizar compra; 

6. Para ter a certeza que a solicitação foi enviada, deverá aparecer na tela uma 

mensagem com a seguinte informação: obrigado, seu pedido foi recebido. Para ter 

acesso ao boleto, o associado deve clicar em pagar boleto. 

 

Quadro 2. Passo-a-passo do pagamento de anuidade por meio de boleto 

# O QUE FAZER LOCAL 

1 
Acessar o site: 

www.www.fortec.org.br 
 

2 

Clicar no menu Associados e 

escolher o submenu Anuidade 

Associado 

 

3 

Escolher o Tipo de associado 

(Pessoa Física ou Pessoa 

Jurídica), escolher a Datas e 

clicar em Comprar 

 

4 
Conferir o Resumo de Compra e 

clicar em Finalizar Compra 
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7.2 Comprovante de pagamento 

 

Depois de escolhida a forma de pagamento da anuidade, o associado deve comunicar o 

pagamento mediante envio do comprovante da operação para o e-mail da secretaria. Recebendo 

o comprovante, a secretaria realizará o registro do pagamento na planilha de associados e 

atualizará a situação do associado, indicando o status adimplente. 

 

8. REUNIÕES DA DIRETORIA E DIRETÓRIODO FORTEC 

 

Buscando alcançar os objetivos definidos no Estatuto do FORTEC, faz-se necessária a 

realização de reuniões que permitam alinhar as ações, para que seja possível atingir os 

resultados esperados. 

As reuniões do FORTEC podem ser ordinárias, realizadas com frequência quinzenal 

(como vem sendo feito em 2018) e que já tenham suas datas de realizações pré-definidas no 

calendário anual aprovado em reunião. As reuniões extraordinárias ocorrem em caso 

excepcional, e são realizadas sob demanda dos membros da diretoria e diretório, acatados pela 

presidência. 

 

8.1 Convocação da Reunião 

 

A convocação realiza-se por meio do envio, por e-mail, da pauta dos assuntos ou temas 

que serão discutidos durante a reunião, para todos os membros da diretoria e diretório do 

FORTEC. É imprescindível enviar a convocação para todos os membros da diretoria e diretório 

com a antecedência de pelo menos 48 horas da realização da reunião.  

O prazo de, pelo menos 48 horas, se aplica às reuniões ordinárias. Quando houver a 

necessidade da realização de uma reunião extraordinária, a secretaria deve estabelecer o prazo 

de convocação com o membro responsável pela solicitação. 

 

Etapas para a definição da frequência, dia e horário para a realização das 

reuniões: 

1. A secretaria envia, por e-mail, um questionário com os dias da semana, 

frequência e possíveis horários para todos os membros da nova gestão. O 

questionário pode ser feito  utilizando o Google Drive, Doodle ou de acordo com a 

preferência da nova gestão. Em 2018, foi utilizado um formulário criado por meio 

do Google Drive, com um link para preenchimento enviado por e-mail. 
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2. Os membros recebem o e-mail e analisam; 

3. Os membros enviam a resposta para a secretaria informando sua disponibilidade; 

4. A secretaria compila as disponibilidades dos membros; 

5. A secretaria informa à presidência o resultado do questionário; 

6. A Diretoria define o dia da semana, a frequência e o horário para a realização 

das reuniões; 

7. Elabora-se o Calendário Anual de reuniões; e, 

8. A secretaria envia e publica no site www. fortec.org.br, o Calendário Anual de 

Reuniões.   

 

8.2 Realização da Reunião 

 

Para a realização da reunião, a secretaria deve preparar uma minuta da ata (APÊNDICE 

F) com os pontos de pauta enviados na convocação O preenchimento da minuta da ata é 

realizado simultaneamente ao transcurso da reunião. É imprescindível que, ao final da reunião, 

a minuta da ata esteja pronta para apreciação dos presentes, e subsequente votação para 

aprovação. 

 

8.3 Publicação da Ata 

 

A ata aprovada ao final de cada reunião dos membros da diretoria e/ou do diretório deve 

ser publicada na página do FORTEC, para o conhecimento de todos, atendendo ao princípio da 

transparência na administração do FORTEC.  

A secretaria deve providenciar que todas as atas sejam assinadas por todos que 

participaram da reunião.  

As atas encontram-se disponíveis eletronicamente na página do FORTEC no endereço: 

http://fortec.org.br/documentos/atas/, e em papel arquivadas na secretaria. 

 

8.4 Reuniões Virtuais  

Com a finalidade de ter presente todos ou a maioria dos membros do diretório, o 

FORTEC realiza reuniões virtuais, tendo, em 2018, o Skype com meio de comunicação para 

esse propósito. 
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9. RELATÓRIOS DE ATIVIDADES 

 

No início de cada nova gestão, a partir do modelo de relatório, todas as ações que 

ocorrerem durante o período de mandato serão registradas e atualizadas neste relatório, 

iniciando assim o registro da memória da gestão de cada período. Para que isso seja possível, 

todos os membros da diretoria e diretório do FORTEC devem estar envolvidos. 

Na gestão de 2017-18, o relatório de atividades é constituído dos itens descritos no 

Quadro 3. Porém, esta lista não se limita a este número de itens, podendo ser acrescentado ou 

reduzido de acordo com a necessidade de cada gestor. 

 

Quadro 3. Elementos para a composição do Relatório de Atividades da Gestão Atual (2017-

18) 

Item Responsável  Informação 

Relação de Associados Secretaria  

Gráficos com a evolução da 

adimplência, do número de 

associados e comparativo 

do setor dos associados 

institucionais. 

Assembleias Secretaria  

Local, data, horário, ordem 

aprovada e demais 

informações necessárias. 

Encontros Nacionais Secretaria  

Quantidade de encontros, 

local, data, horário e 

demais informações 

necessárias. 

Reuniões da Diretoria, do Diretório, 

Conselho Fiscal e do Conselho 

Consultivo 

Secretaria  

Quantidade de reuniões, 

local, data, descrição do 

tipo de reunião e itens de 

pautas compreendidos. 

Grupos de Trabalho 
Presidente e 

Secretaria  

Nome do Grupo de 

Trabalho, objetivo, 

responsáveis e e-mail. 

Representações 
Representações 

oficiais do FORTEC 

Nome da ação e 

responsáveis.  

Agenda FORTEC 
Membros do 

Diretório 

Curso e/ou evento, 

responsáveis, local, período 

e andamento. 

Missões realizadas no período (ano da 

gestão) 

Membros do 

Diretório, Secretaria 

e Tesouraria 

Nome da missão, objetivo, 

local, período e gastos. 
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Item Responsável  Informação 

Cooperação Internacional 
Membro designado 

pelo FORTEC 

Nome da cooperação, 

objetivo, local e período. 

PROFNIT 
Membro designado 

pelo FORTEC 

Andamento 

Mensagens enviadas aos associados 

divulgando notícias de interesse Secretaria 
Data e assunto 

Secretaria, Tesouraria e Portal 

Presidente, Diretora 

Técnica, Secretaria e 

Tesouraria. 

Andamentos e 

acontecimentos 

FORTEC em Números  
Presidente e 

Secretaria  

Associados, participações, 

acontecimentos, PROFNIT, 

encontro anuais e 

informações relevantes. 

Composição do Diretório, Conselho 

Fiscal e Conselho Consultivo 
Secretaria 

Cargos, nome e instituição  

Anexos (Relatórios das Regionais) 

Membros das 

coordenações 

Regionais  

Ações das regionais que 

devem ser enviados 

semestralmente 

 

O item referente ao FORTEC em Números é criado de acordo com o APÊNDICE G. 

O relatório de atividades será apresentado na Assembleia Geral, que ocorre durante cada 

encontro anual do FORTEC, sendo necessário concluí-lo ao final de cada gestão, para ampla 

divulgação. 

 

Etapas para a criação do Relatório de Atividades: 

1. A secretaria envia por e-mail o cronograma e a minuta do relatório para o 

Diretório; 

2. O Diretório recebe minuta da secretaria; 

3. O Diretório atualiza a minuta de acordo com sua responsabilidade; 

4. O Diretório envia relatório para secretaria; 

5. A secretaria recebe a minuta; 

6. A secretaria atualiza a minuta do relatório com as informações recebidas pelo 

Diretório; 

7. A secretaria envia a minuta do relatório atualizado para apreciação da Diretoria; 

8. A Diretoria analisa a minuta do relatório e sugere correções; 



Página 32 de 73 

 

Manual dos Procedimentos do FORTEC 

9. A secretaria corrige e aguarda aprovação; 

10. A secretaria publica com antecedência o cronograma na homepage; 

11. A Presidência submete o relatório à Assembleia Geral. 

12. Sendo aprovado pela assembleia o relatório final é enviado para secretaria, não 

sendo aprovado volta para Diretoria que faz correções e submete à próxima 

assembleia; 

13. A secretaria divulga relatório na página do FORTEC 

(http://fortec.org.br/documentos/relatorios/) 

14. O relatório é arquivado. 

 

Os relatórios de atividades, quando finalizados, são disponibilizados na página 

eletrônica do FORTEC no endereço: http://www.fortec.org.br/documentos/relatorios/ 

 

Relatórios disponibilizados na página eletrônica do FORTEC em janeiro de 2018 

1. Relatório de Atividades 2014-2016 

2. Relatório de Atividades 2014–2015 

3. Relatório de Atividades 2010-2014 
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Figura 3. Construção do Relatório de Atividades 
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10. WEBSITE E COMUNICAÇÃO DO FORTEC 

 

No intuito de melhorar a comunicação com os seus associados, parceiros, com o 

restante da comunidade, bem como prover transparência às suas ações, o FORTEC 

disponibiliza um sítio online que pode ser acessado através do endereço eletrônico: 

www.fortec.org.br. 

Nesse site o usuário pode encontrar informações sobre o FORTEC, os Encontros 

Nacionais, Ações e programas, Coordenação, Associados, Eventos, Documentos, Manifestos, 

Notícias, Parcerias, ALI/SEBRAE, contato, entre outras informações. 

 

10.1 Funcionalidade do Website 

 

No website do FORTEC, para a realização de algumas funcionalidades, a secretaria 

deve seguir os passo-a-passos, conforme segue:  

10.1.1 Adicionar notícias no website (posts)  

Em se tratando de disponibilização de conteúdo permanente, o site do FORTEC 

dispõe da ferramenta de criação de página, essa opção está disponível no painel 

administrativo, localizado no menu esquerdo da Página. Ao selecionar essa opção, serão 

listadas todas as páginas existentes até o momento e disponíveis no portal. Acima da listagem 

existe o botão de “Adicionar nova”, que, como o nome sugere, serve para criar uma nova 

página e disponibilizá-la ao público. Para sua criação é obrigatório o preenchimento do 

“Título da Página”, bem como o corpo do texto que a página terá. Ao cabo dessa atividade e 

desejando-se disponibilizar a nova página criada, basta clicar no botão “Publicar”, que se 

encontra no menu direito da edição. Caso tudo transcorra perfeitamente, será exibida a 

mensagem de “Página salva com sucesso!”.  

O passo-a-passo do procedimento para adicionar notícias é mostrado no Quadro 4.  
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Quadro 4. Passo-a-passo: para adicionar notícias no website 

# O QUE FAZER LOCAL 

1 
Acessar o site: 

www.www.fortec.org.br 

 

2 

Do lado inferior direito da 

página em ações clicar em Fazer 

Login 

 

3 

Colocar o Nome de usuário ou 

endereço de e-mail, a Senha e 

clicar em Fazer Login. 

 

4 
Clicar na opção Posts e depois 

escolher a Adicionar novo. 

 

5 

Adicionar o Título da Notícia; 

escrever o texto de deseja 

colocar na notícia e se 

necessário, adicionar mídia. 

Sendo opcional salvar a notícia 

como rascunho e terminar em 

outro momento, visualizar a 

notícia antes de postar ou 

publicá-la. 
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10.1.2 Adicionar figuras na biblioteca  

O site do FORTEC dispõe de uma biblioteca que armazena imagens e arquivos em 

pdf, que são disponibilizados através de links e publicações de imagens. Para ter acesso, basta 

clicar no menu esquerdo na opção “Mídia – Biblioteca” do painel administrativo. Ao 

selecionar essa opção, serão listadas todas as imagens e arquivos existentes. Acima da 

listagem existe o botão “Adicionar nova”, que como o nome sugere, serve para adicionar uma 

nova imagem ou arquivo. Para salvar a imagem ou arquivo, é necessário selecionar arquivos 

ou arrastá-los para fazer o carregamento. Feito isso, verificar se o arquivo foi salvo na 

biblioteca (Quadro 5).  

 

Quadro 5. Passo-a-passo: para adicionar Figuras (Biblioteca) 

# O QUE FAZER LOCAL 

1 
Acessar o site: 

www.www.fortec.org.br 

 

2 

Do lado inferior direito da 

página em ações clicar em Fazer 

Login 

 

 

3 

Colocar o Nome de usuário ou 

endereço de e-mail, a Senha e 

clicar em Fazer Login. 

 

4 
Na seção biblioteca escolher a 

opção Adicionar nova. 
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# O QUE FAZER LOCAL 

5 

Clicar na imagem e arrastar até 

“Solte os arquivos aqui” ou 

clicar em Selecionar arquivos. 

Basta agora escolher a pasta que 

esteja a figura e selecioná-la. 

 

6 
Verificar se a imagem escolhida 

foi salva. 

 

7 

Clicar em Biblioteca e verificar 

se a imagem foi salva no 

diretório. 

 

 

10.1.3 Aceitar e responder aos comentários 

Nas publicações periódicas (posts), pode-se deixar habilitada a opção de envio de 

comentários pelos leitores do site. Caso alguma notícia tenha essa opção disponível e um 

leitor preencha o formulário de comentário e o submeta, o administrador do site receberá uma 

mensagem informando da chegada do novo comentário, bem como suas respectivas 

informações. O novo comentário, assim como os demais, estará disponível na tela de 

comentários, que pode ser acessada no menu “Comentários” disponível no Painel 

Administrativo (Quadro 6). 

Todos os comentários novos ficam aguardando moderação, ou seja, à espera da 

aprovação ou rejeição do administrador. Caso se opte pela aprovação, basta selecionar 

(marcar caixa de seleção) os comentários que se deseja aprovar e em seguida em “seleção em 

massa” escolher o item da listagem “Aprovar”, logo após clicar em “Aplicar”. De maneira 

semelhante, se o objetivo for rejeitar um ou mais comentários, basta selecionar o item da 

listagem “Rejeitar”.  
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Quadro 6. Passo-a-passo: para aceitar e responder aos comentários 

# O QUE FAZER LOCAL 

1 

Acessar o site: 

www.www.fortec.org.br 

 

 

 

2 
Do lado inferior direito da página 

em ações clicar em Fazer Login 

 

3 

Colocar o Nome de usuário ou 

endereço de e-mail, a Senha e 

clicar em  

Fazer Login. 

 

4 
Do lado esquerdo da tela clicar 

em Comentários. 

 

5 

Na próxima tela o administrador 

pode rejeitar, responder, realizar 

uma edição rápida, editar, 

informar que é um spam ou 

colocar na lixeira. 
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# O QUE FAZER LOCAL 

6 

Os comentários aceitos, ficam 

localizados do lado direito da 

página principal. 

 
 

10.1.4 Procedimento de dar baixa nos boletos quitados   

Os boletos para pagamentos de anuidades e inscrições de eventos. São emitidos os 

boletos online no site do FORTEC no menu “WooCommerce” e depois escolher a opção 

“Pedidos”. Na próxima página, o administrador terá acesso a todos os pedidos. Para saber se o 

boleto foi pago para dar baixa no sistema, será necessário comparar a numeração de 4 dígitos 

que vem acompanhada com o símbolo # e verificar se consta essa numeração no extrato de 

cobrança da conta corrente do FORTEC. O painel administrativo tem as opções de: “em 

processamento” e “concluído” (Quadro 7). 

 

Quadro 7. Passo-a-passo: para dar baixa nos boletos quitados 

# O QUE FAZER LOCAL 

1 
Acessar o site: 

www.www.fortec.org.br 

 

2 
Do lado inferior direito da página 

em ações clicar em Fazer Login 
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# O QUE FAZER LOCAL 

3 

Colocar o Nome de usuário ou 

endereço de e-mail, a Senha e 

clicar em Fazer Login. 

 

4 

Do lado esquerdo da tela clicar 

em WooCommerce e depois 

escolher a opção Pedidos. 

 

5 

O Administrador deve verificar 

os últimos números do boleto 

(ex: 1935), com essa informação 

será possível saber, através do 

extrato de cobrança da conta 

corrente, se o boleto foi pago. 
 

6 

Tem sido pago, clicar em 

concluído.  
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# O QUE FAZER LOCAL 

7 

Sendo necessário ter mais 

informações do pedido, basta 

clicar em visualização. 

 

 

8 

Não constando a confirmação de 

pagamento, clicar na opção em 

processamento e aguardar até a 

realização do pagamento. 

 
 

 

10.1.5 Aprovar o cadastro do associado 

Quando um associado atualiza o cadastro na página do FORTEC (Quadro 8), para que 

ele possa ter acesso aos seus dados e realizar alterações, a secretaria precisa autorizar o seu 

acesso no painel administrativo interno do portal do FORTEC.  

 

Quadro 8. Passo-a-passo: para aprovar o cadastro do associado 

# O QUE FAZER LOCAL 

1 
Acessar o site: 

www.www.fortec.org.br 

 

2 

Do lado inferior direito da 

página em ações clicar em Fazer 

Login 
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# O QUE FAZER LOCAL 

3 

Colocar o Nome de usuário ou 

endereço de e-mail, a Senha e 

clicar em Fazer Login. 

 

4 

Do lado esquerdo da tela clicar 

em WP-Client, Members e 

depois escolher a opção 

Associados. 

 

5 
Na próxima página clicar na 

opção Aprovar Associados. 

 

6 
Clicar em Aprovar no novo 

cadastro de associado. 
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# O QUE FAZER LOCAL 

7 
Clicar em Atribuir a Associado 

Grupos. 

 

8 

O administrador deve atribuir 

um grupo ao novo associado, 

tendo como opções: Associados 

FORTEC PF (para pessoa 

física) ou Associado FORTEC 

PJ (para pessoa jurídica). 

Marcando a opção, clicar em 

ok. 
 

9 

Clicar em aprovar. Sendo 

aprovado, o associado receberá 

automaticamente um e-mail 

informando que seu cadastro foi 

aprovado. 

 

 

De acordo com a necessidade da nova gestão, outros procedimentos podem ser 

criados. 

 

10.2 Redes Sociais  

O FORTEC utiliza como meio de comunicação alternativo o FACEBOOK e o WhatsApp (71 

99701-0527). Essas duas ferramentas colaboram na divulgação das ações e na interação com 

o público externo. 

10.3 E-mail  

Uma das formas de comunicação do FORTEC com seus associados ocorre por meio do e-mail 

da secretaria (secretaria@fortec.org.br), que possibilita atender às demandas e o envio de 

informações de maneira fácil e rápida.  

 

mailto:secretaria@fortec.org.br
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11. Evento anual DO FORTEC 

 

O evento anual do FORTEC  promove a interação entre os membros do Diretório com 

seus associados, além de receber participantes das áreas de Inovação, de Transferência de 

Tecnologia, dentre outros. Desde a sua criação, em 2006, sua realização tem periodicidade 

anual, com abrangência nacional, atendendo todas as regiões do Brasil.  

A escolha do local para a realização do Encontro Anual ocorre por meio do 

lançamento do Edital de Candidatura, no intuito de receber propostas de interessados que 

queiram sediar o evento na região. O local escolhido deve ocorrer de modo a ser mantida a 

rotatividade das regiões do Brasil. O Edital de Candidatura é elaborado de acordo com o 

exemplo disponibilizado no endereço: http://fortec.org.br/documentos/editais/. 

Até 2018, foram realizados 12 encontros nacionais (Quadro 9). 

 

Quadro 9. Encontros Anuais do FORTEC 

Encontro Ano Região Estado Cidade Imagem do evento 

 

 

 

 

1º 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

Centro 

Oeste 

 

 

 

 

Distrito 

Federal 

 

 

 

 

Brasília 

 

 

 

2º 

 

 

2008 

 

 

Sul 

 

 

Rio 

Grande 

do Sul 

 

 

Gramado 

  

 

 

3º 

 

 

2009 

 

 

Sudeste 

 

 

São 

Paulo 

 

 

 

 

Campinas 

 

 

 

 

 

4º 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

Nordeste 

 

 

 

 

Pernam

buco 

 

 

 

 

Recife 
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Encontro Ano Região Estado Cidade Imagem do evento 

 

 

 

5º 

 

 

 

2011 

 

 

 

Nordeste 

 

 

 

Bahia 

 

 

 

Salvador 

 
 

 

 

 

 

6º 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

Norte 

 

 

 

 

Pará 

 

 

 

 

Belém 

 

 
  

 

7º 

 

 

2013 

 

 

Sudeste 

 

 

Minas 

Gerais 

 

 

Belo Horizonte 

 
 

 

 

 

8º 

 

 

 

2014 

 

 

 

Sudeste 

 

 

 

São 

Paulo 

 

 

 

São Paulo 

 

 

 

 

 

 

9º 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

Sul 

 

 

 

 

Paraná 

 

 

 

 

Curitiba 

 

 

 
 

 

 

 

 

10º 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

Centro 

Oeste 

 

 

 

 

Mato 

Grosso 

 

 

 

 

Cuiabá 

 

 

 

12º 2018 Sudeste Rio de 

Janeiro 

Rio de Janeiro Em construção  

Falta incluir o 11º 

FORTEC, realizado em 

2017, em Fortaleza 
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12. MARCAS DO FORTEC 

 

Em 3 de dezembro de 2015, foram realizadas 4 solicitações de 3 marcas ao Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial (INPI), sendo duas marcas na classe 41 e 2 na classe 42: 

 

Classe Nice 41 (Educação, provimento de treinamento; entretenimento; atividades 

desportivas e culturais) e com a especificação para: Academias [educação]; Cursos por 

correspondência; Exames pedagógicos [avaliação]; Organização de competições 

[educação ou entretenimento]; Organização e apresentação de congressos; 

Organização e apresentação de oficinas de trabalho [treinamento], Orientação 

[Treinamento]; Orientação educacional; Produção de filmes, exceto para fins de 

publicidade; Produção de programas de rádio e televisão; Publicação de livros; 

Publicação on-line de livros e jornais eletrônicos; Reciclagem profissional; Redação 

de textos, exceto para publicidade; Organização e apresentação de colóquios; 

Organização e apresentação de conferências; Informações educação [instrução]; 

Serviços de educação; Serviços de ensino; Organização de exposições para fins 

culturais ou educativos; Serviços de instrução; Treinamento prático [demonstração]; 

Organização e apresentação de seminários; Organização e apresentação de simpósios; 

Publicação de textos [exceto para publicidade]; serviços de escolas [educação] (INPI, 

2017). 

 

Classe Nice 42 (Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionado a 

estes; serviços de análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e desenvolvimento 

de hardware e software de computador) e com a especificação para: pesquisas 

técnicas; pesquisa cientifica; estudos para projetos e consultoria tecnológica (INPI, 

2017).  

 

As marcas têm validade de 10 anos, renováveis por igual período. A secretaria deve 

fazer o acompanhamento das marcas, através do site: www.inpi.gov.br.  

 

http://www.inpi.gov.br/
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12.1 Marca FORTEC 

 

A marca do FORTEC foi solicitada na apresentação mista (nome e desenho) e 

nominativa, com natureza de serviço. 

O pedido solicitado na classe 41 com apresentação nominativa (Fórum Nacional de 

Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia) e com o número de identificação 

n° 910363676 foi indeferido. 

O pedido solicitado na classe 42 com apresentação mista (Figura 4) e com o número 

de identificação n° 910363552 foi deferido. 

 

O manual com as orientações de utilização da marca FORTEC, está disponibilizado no 

endereço: http://www.fortec.org.br/marca-fortec/. 

 

Figura 4. Marca do FORTEC 

 

 

12.2 Marca PROFNIT MESTRADO PROFISSIONAL 

 

A marca do PROFNIT foi registrada na apresentação mista (nome e desenho), com 

natureza de serviço e em duas classes: 

Classe Nice 41 (Educação, provimento de treinamento; entretenimento; atividades 

desportivas e culturais) e com a especificação para: Academias [educação]; Cursos por 

correspondência; Exames pedagógicos [avaliação]; Organização de competições 

[educação ou entretenimento]; Organização e apresentação de congressos; 

Organização e apresentação de oficinas de trabalho [treinamento], Orientação 

[Treinamento]; Orientação educacional; Produção de filmes, exceto para fins de 

publicidade; Produção de programas de rádio e televisão; Publicação de livros; 

Publicação on-line de livros e jornais eletrônicos; Reciclagem profissional; Redação 
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de textos, exceto para publicidade; Organização e apresentação de colóquios; 

Organização e apresentação de conferências; Informações educação [instrução]; 

Serviços de educação; Serviços de ensino; Organização de exposições para fins 

culturais ou educativos; Serviços de instrução; Treinamento prático [demonstração]; 

Organização e apresentação de seminários; Organização e apresentação de simpósios; 

Publicação de textos [exceto para publicidade]; serviços de escolas [educação] (INPI, 

2017).  

Classe Nice 42 (Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionado a 

estes; serviços de análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e desenvolvimento 

de hardware e software de computador) e com a especificação para: pesquisas 

técnicas; pesquisa cientifica; estudos para projetos e consultoria tecnológica (INPI, 

2017).  

 

O pedido solicitado na classe 41 com apresentação mista (Figura 5) e com o número de 

identificação n° 910363439 foi deferido. 

O pedido solicitado na classe 41 com apresentação mista (Figura 5) e com o número de 

identificação n° 910363501 foi deferido. 

O manual com as orientações de utilização da marca PROFNIT, está disponibilizado no 

endereço: http://www.profnit.org.br/pt/marca-profnit/ 

 

Figura 5. Marca PROFNIT MESTRADO PROFISSIONAL 

 

 

13. CONTROLE INTERNO 
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Para que se mantenha a transparência das contas e gastos, a secretaria precisa ter o 

conhecimento das receitas, despesas e dos procedimentos que fazem parte do funcionamento 

do FORTEC, realizando todo o seu controle de forma que facilite seu andamento. 

 

 

 

13.1 Contas Bancárias  

 

Os pagamentos, tais como: reembolso, gastos com funcionários, telefone, serviço de 

contabilidade, auditoria, gastos com passagens, entre outros, são realizados através das contas 

bancárias, sendo que atualmente existem duas contas correntes, uma para os gastos do 

FORTEC (conta que recebe as anuidades e as inscrições para os eventos do FORTEC não são 

creditadas nesta conta?) e a outra para os gastos do PROFNIT/FORTEC (conta que recebe 

inscrições do PROFINIT).  

O gerenciamento das contas é feito pela(o) Presidente, que quando necessário, pode 

nomear a Secretária contratada do FORTEC, por meio de uma procuração constituída para 

movimentar as contas bancárias, conforme Art 52 do Estatuto, inciso III (FORTEC, 2015).  

Art. 52. Compete ao Secretário Executivo: 

III. Movimentar a conta bancária do FORTEC quando nomeado para tal função pelo 

Presidente mediante procuração constituída especialmente para este fim; 

 

Atualmente, existem 2 (duas) Diretoras Técnicas responsáveis pelos ordenamentos dos 

pagamentos dos gastos do FORTEC. 

 

13.2 Contas a Pagar 

 

13.2.1 Planilha de Controle de pagamentos  

 

Sendo opcional e respeitando a necessidade de cada gestão, é conveniente criar uma 

planilha de controle de pagamentos, que devido a experiências anteriores foi possível perceber 

sua importância na identificação de possíveis questionamentos e dar transparência às ações. 

Na planilha é possível identificar o saldo atual da conta bancária, a identificação de cada 

despesa e o responsável por ela, realizar um levantamento dos gastos e entradas para cada 

período, das missões, dos associados aptos e de outros fatores, dependendo da informação que 

se deseja obter. As informações que constam na planilha são: item, ano, categoria, nome do 

arquivo escaneado do comprovante, natureza da despesa (custeio ou capital), favorecido 

estrangeiro, CPF/CNPJ, origem, cheque, identificação no extrato, número da nota 
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fiscal/fatura/comprovante, data de depósito do pagamento, entrada, empenhado, saída, 

especificação, classificação e interessado. 

 

 

 

13.2.2 Pagamento de Reembolso 

Os gastos realizados durante as missões dos membros do FORTEC e/ou convidados 

são pagos por meio de reembolso mediante apresentação do formulário de solicitação 

(APÊNDICE H) e comprovante fiscal válido. E, em caso excepcional, é importante verificar a 

autenticidade da nota com a contabilidade. O reembolso será pago em até 10 (dez) dias úteis 

após a sua autorização. 

 

Etapas do processo de reembolso: 

1. O solicitante faz a petição; 

2. A secretaria recebe a solicitação e analisa a documentação, baseada na análise, 

duas ações são possíveis:  

Sim → continua o processo; 

Não → a secretaria informa da pendência ao solicitante. 

3. A secretaria encaminha para a Diretora Técnica responsável pelo ordenamento 

da conta especifica da ação do FORTEC para autorização; 

4. A Diretora Técnica analisa a solicitação, baseada na análise, duas ações são 

possíveis: 

Sim → continua processo; 

Não → a secretaria informa pendência ao solicitante. 

5. A secretaria realiza o reembolso; 

6. A secretaria envia o comprovante de reembolso e arquiva a documentação; 

7. O solicitante recebe o comprovante. 
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Figura 6. Fluxograma do procedimento de solicitação de reembolso 
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13.3 Aquisição de Passagens 

 

Os membros do Diretório não recebem pró-labore (pagamento para desenvolver 

determinada atividade) para executar ações previstas no Plano Anual e/ou convidado e outras 

demandas de interesse da Associação. Para que seja possível a realização de missões, o 

deslocamento com passagens é custeado pelo FORTEC e o processo de compra é realizado 

pela secretaria (Figura 7).  

 

Etapas do processo para aquisição de passagens aéreas: 

1. O membro do Diretório e/ou convidado faz a solicitação; 

2. A secretaria recebe a solicitação e encaminha para a Diretoria Técnica 

responsável pelo ordenamento da conta especifica da ação do FORTEC para 

autorização; 

3. A Diretora Técnica analisa solicitação. Baseada na análise, duas ações são 

possíveis: 

Sim → continua processo; 

Não → a secretaria informa decisão ao membro e aguardar sua resposta. 

4. É realizada busca de opções de voos em sites de venda de passagens e as 

opções de voos são enviadas para o solicitante; 

5. O solicitante analisa as opções de voos, baseada na análise, duas ações são 

possíveis: 

Sim → continua processo; 

Não → é enviado novas opções de voos ou o passageiro envia voos de acordo. 

6. Os voos escolhidos são enviados para uma agência de viagem realizar uma 

segunda cotação; 

7. A agência de viagem realiza a cotação e envia a cotação para a secretaria;  

8. A secretaria envia cotação para a Diretoria Técnica autorizar; 

9. Recebendo a autorização, a agência de passagens emite os bilhetes eletrônicos 

e envia para o solicitante com cópia para secretaria. O solicitante recebe os 

bilhetes eletrônicos. 

 

A título de possíveis questionamentos e controle, a secretaria precisa estar ciente que 

deverá, junto com o membro que fez uso de passagens adquiridas pelo FORTEC, realizar a 

prestação de contas dessa compra. É imprescindível para a prestação de contas os seguintes 
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documentos: fatura recebida pela agência de viagem, o comprovante de pagamento, os 

comprovantes de embarque e o formulário de missão (APÊNDICE I). 
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Figura 7. Fluxograma do procedimento de aquisição de passagem 
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13.4 Prestação de Contas 

 

Ao final de cada ano realiza-se a prestação financeira das contas e gastos, para isso a 

secretaria precisa entregar todos os documentos financeiros para a contabilidade, sendo eles: 

comprovante fiscal, comprovante de pagamento, extrato da conta corrente, extrato da 

poupança (se for o caso) e extrato dos investimentos (se for o caso). Para facilitar a prestação 

de contas, faz-se necessário adotar alguns procedimentos. No início de cada ano, a secretaria 

deve adotar a rotina de atualizar os gastos semanalmente, seja na planilha ou em outro 

procedimento definido pelo gestor. Cada documento precisa ter as seguintes informações: 

comprovante original válido (notas, faturas, recibos), comprovante de pagamento realizado, 

formulário de missão (se for o caso) e número de identificação da sua forma digital. 

Desempenhando esse procedimento será possível não acumular e enviar mês a mês essa 

documentação para a contabilidade, e no final do ano resolver apenas possíveis pendências. 

Depois da análise da documentação pela contabilidade e finalizado o ano fiscal, 

começa o processo de auditoria externa. Realizada a auditoria, o balanço patrimonial é 

disponibilizado na página do FORTEC no endereço: 

http://fortec.org.br/documentos/demonstracoes-contabeis/. 

Um procedimento importante que deve ser adotado pela secretaria é a digitalização de 

toda documentação financeira do FORTEC, para que seja possível manter a memória fiscal 

legível, pois alguns documentos perdem sua nitidez no decorrer do tempo, essa documentação 

deverá ser arquivada. 

13.4.1 Auditoria Externa 

Um procedimento adotado pelo FORTEC no início de cada ano é a auditoria externa. 

O processo da auditoria tem como objetivo analisar a documentação contábil e os 

procedimentos administrativos (arquivamento da documentação, protocolo dos equipamentos, 

controle dos gastos e realização de pagamentos), bem como outros processos técnicos de 

comprovação em extensão que julgar necessária. 

Etapas do processo para contratação da empresa de auditoria: 

1. Em reunião de Diretoria decide-se a realização da Auditoria Externa; 

2. A secretaria solicita orçamentos para empresas de auditorias; 

3. A secretaria recebe os orçamentos e escolhe os três com os menores valores e 

envia para o presidente: 
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Aprovado algum orçamento → continua processo 

Não sendo aprovado nenhum orçamento → a secretaria realiza novos 

orçamentos. 

4. A secretaria informa que o orçamento foi aprovado para a empresa de auditoria 

escolhida; 

5. A empresa envia o contrato para análise do presidente; 

6. O presidente analisa o contrato: 

Aprovado o contrato → o contrato é assinado  

Não aprovado o contrato → a secretaria para reajustes  

7. O Contrato é assinado pela empresa e pelo presidente do FORTEC; e, 

8. Finalizado o processo de contratação, a auditoria é iniciada. 

 

14. Planejamento Financeiro 

 

O FORTEC anualmente prepara seu planejamento financeiro, nele constam projeções 

de gastos com pessoal, viagens em missões, eventos e outros, como telefone, material de 

escritório, etc. 

Todas essas informações são listadas em uma planilha, que, geralmente no mês de 

maio, é apresentada inicialmente em uma reunião de diretoria e diretório para aprovação, 

depois de aprovado o planejamento é submetido em Assembleia Geral para avaliação. Caso o 

parecer seja favorável, o planejamento é aprovado, e é preenchida uma ata com 

considerações, Em seguida o planejamento é posto em execução. Caso o planejamento não 

seja aprovado é realizada as adequações necessárias para sua aprovação. 

O Planejamento Financeiro é acompanhado pela Diretoria objetivando o estrito 

cumprimento das metas estabelecidas. 
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CAPÍTULO III – FORTEC 2018 

 

15. FORTEC 2018 

 

O FORTEC vem atendendo ao que foi proposto desde a sua criação, através do 

desempenho de seus membros da Diretoria, Diretório, dos associados e de articulações através 

de ações, programas e parcerias. Desde 2015, o número de associados cresce a cada ano, 

sendo mais de 230 Associados Institucionais e Afiliados (Pessoa Jurídica), além de mais de 

150 Associados Gestores de NIT (Pessoas Físicas). 

Atualmente o PROFNIT e a Rede Ibero Americana de Transferência de Tecnologia 

para Inovação Tecnológica Competitiva (Rede TT-> Inova) e a Rede das Redes, fazem parte 

das ações e programas do FORTEC, tendo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) e RNAII como seus parceiros. As informações sobre ações, programas 

e parcerias, são disponibilizadas na página do FORTEC. 

 

15.1 Ações 2018 do FORTEC 

15.1.1 PROFNIT 

O PROFNIT é um Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia para a Inovação. Trata-se de uma cooperação, sem fins 

lucrativos, entre o FORTEC e algumas universidades brasileiras, onde essas atuam como 

Pontos Focais. Como o PROFNIT é um programa de Pós-Graduação essencialmente 

presencial, as aulas ocorrem nos Pontos Focais, bem como as seleções de exame de acesso. 

Por se tratar de uma iniciativa que almeja um retorno social, o PROFNIT não paga 

pró-labore aos professores e nem cobra mensalidade dos alunos, desta forma, suas principais 

fontes de financiamento são recursos provindos do governo federal e de outras organizações. 

Atualmente, o mestrado profissional possui nota 4 na avaliação de recomendação do 

Conselho Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES) da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e está presente em todas as regiões 

do Brasil. 

Do egresso, é esperado um nível e maturidade na área de Inovação e Transferência de 

tecnologia, de forma que possa contribuir no intercâmbio entre os setores governamental, 

empresarial e acadêmico (PROFNIT, 2018). 
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As atividades administrativas e financeiras da Sede Acadêmica do PROFNIT são 

desenvolvidas pela secretaria do FORTEC. 

O PROFNIT disponibiliza no endereço eletrônico profnit.org.br, todas as informações 

sobre o programa. 

15.1.2 Rede TT-> Inova 

A Rede TT->INOVA consiste numa rede transnacional de transferência de tecnologia 

para promover o aumento da competitividade de micro e pequenas empresas de ambientes de 

inovação, por meio do compartilhamento e aprimoramento de modelos e práticas de 

transferência de tecnologia, acelerando o processo de consolidação de empresas de base 

tecnológica, de modo a ter um elevado impacto nas condições socioeconômicas locais. Tendo 

como objetivos: 

✓ Disseminar a Rede e as suas ações; 

✓ Mapear cenários de demandas e ofertas de tecnologias e identificar seus gargalos; 

✓ Realizar rodadas transnacionais para difusão de modelos e práticas de transferência de 

tecnologia, viabilizando a realização de negócios e a interação entre empresas e atores 

dos ecossistemas de inovação; e, 

✓ Propor uma plataforma transnacional de transferência de tecnologia. 

 

Esta ação, que além do Brasil, tem como países participantes a Argentina, Bolívia, 

Espanha, México, Panamá, Portugal e Uruguai, e permite a inclusão de novos participantes. A 

Rede é coordenada pelo Diretor-Técnico do FORTEC e representante do Instituto de 

Tecnologia do Paraná (TECPAR), Marcus Julius Zanon. O FORTEC em conjunto com a 

Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE), SETEC/Ministério de CTI e a Associação 

Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC), são os 

apoiadores da rede aqui no Brasil (Rede TT->Inova, 2018). 

15.1.3 ForumCTIE 

Criado em 2011, o Fórum de Assessorias Parlamentares de CTI (ForumCTIE) é 

composto por um agrupamento de entidades de Ciência Tecnologia, Inovação e Educação, 

que se reúnem para trocar informações entre si nas áreas de seu domínio. Nesse grupo estão 

presentes representantes de entes públicos, como ministérios, fundações, órgãos e empresas 

públicas, bem como membros da iniciativa privada. 
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Dentro de sua atual conjuntura, um dos principais objetivos do fórum é a promoção de 

ações que visam mostrar ao Congresso Nacional a imagem do segmento que o ForumCTIE 

representa, essas ações se dão com esclarecimentos de questões e exposição de experiências 

bem-sucedidas. 

O FORTEC, como um ente da iniciativa privada, possui um representante no 

ForumCTIE, seu objetivo é contribuir em questões de legislação referente a Ciência, 

Tecnologia e Propriedade Intelectual, assim como em assuntos relacionados ao Marco Legal 

de CT&I. 

Todas as informações sobre o ForumCTIE encontram-se disponíveis na internet, no 

endereço: www.forumctie.wordpress.com 

 

15.1.4 Cooperação Internacional  

O FORTEC por meio de designação de representante vem atuando em projetos 

internacionais, promovendo a cooperação e o intercâmbio com gestores de inovação e 

transferência de tecnologia. Atuou em elaboração do projeto B.BICE+ (Comissão Europeia), 

tem interagido com a PraxisUnico, atual PraxisAuril do Reino Unido, a Réseau C.U.R.I.E. da 

França e tem assento no Comitê Internacional da Association of University Technology 

Managers (AUTM) dos EUA. 

 

15.1.5 CERNIT 

CERNIT é uma ação que por meio da coleta de dados, analisa as métricas e 

indicadores dos NIT do Brasil visando subsidiar politicas e ações do FORTEC. 

 

15.2 Parcerias  

15.2.1 Rede das Redes 

Para ampliar sua atuação internacional, o FORTEC assinou um memorando de 

parceria com a Rede de escritórios de transferência de tecnologia situada no México (Rede 

OTT). Sua atuação é internacional, sendo composta por instituições e empresas de ensino 

superior públicas e privadas, sem fins lucrativos, que apoiam inovação, comercialização e 
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transferência de tecnologia, no intuito de facilitar a interação entre o setor público de 

pesquisa, negócios e governo.  

Todas as informações sobre a Red OTT estão disponibilizadas na internet, no 

endereço: www.redott.com.mx/ 

15.2.2 RNAII 

Com o objetivo de fomentar ações de cooperação para promover o desenvolvimento, a 

tecnologia e inovação entre associados das entidades, sejam eles empresas, organizações 

públicas e privadas, universidades e outras instituições, a Anprotec, em conjunto com o 

FORTEC e outras entidades (Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das 

Empresas Inovadoras (Anpei), Anjos do Brasil, Associação Brasileira de Startups 

(ABStartups), Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP), 

Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação (ABIPTI)), 

assinaram um memorando de criação da Rede Nacional de Associações de Inovação 

(RNAII)(ANPROTEC,2018). 

 

15.3 Memorando de Intenções 

 

Desde a sua criação, o FORTEC assinou acordos de cooperação com algumas 

entidades nacionais e internacionais (FORTEC, 2018): 

✓ ANPROTEC – 20 de outubro de 2015 

✓ ALFOB – 24 de fevereiro de 2015 

✓ CARTA DE QUERÉTARO – 26 de novembro de 2014 

✓ RÉSEAU C.U.R.I.E. – 17 de junho 2009 

✓ PraxisUnico, atual PraxisAuril – junho de 2009 e 30 de julho de 2009 

Todas as informações sobre esses acordos estão disponibilizadas na internet, no endereço: 

http://fortec.org.br/parcerias/ 

16. Perspectivas Futuras  

Em vista da possível rotatividade bianual da composição do FORTEC é recomendável como 

trabalhos futuros no âmbito do Manual dos Procedimentos do FORTEC: 

1. Sistematização e informatização do processo de compra de passagens, de maneira 

que um sistema de informação auxilie no processo de compra de passagem e sua 
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respectiva prestação de contas. Impossibilitando a compra de uma nova passagem 

à pessoa que não tenha realizado prestações de contas pendentes.  

2. Departamentalização dos setores para uma possível certificação do ISO 9001, a 

fim de alcançar a padronização dos processos administrativos e financeiros do 

FORTEC. 
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 APÊNDICE D – Lista de presença dos associados pessoa jurídica  
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APÊNDICE F – Minuta da ata de Diretoria e Diretório 
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APÊNDICE H - Modelo de formulário para solicitar reembolso 
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APÊNDICE I – Modelo de formulário de missão 
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