
ADITIVO
Situações: Alteração no valor total ou no prazo do projeto / Aplicação de rendimento 

financeiro / Alteração nas partes do contrato.

Há participação de Instituição Financiadora do projeto (Empresa)?

Coordenador prepara a documentação e envia à FATEC:

Presidente da FATEC assina e envia a documentação à:

— Formulário de Adequação (disponível no site da AGITTEC e PRA) preenchido e assinado pelo coordenador do projeto, 
supervisor financeiro/gestor do contrato e diretor da unidade.

— Ficha de registro no SIE do projeto atualizada contempladas as alterações propostas, se for o caso. 

—  Manifestação da Financiadora (“de acordo” – via 
e-mail) concordando com as alterações propostas.

AGITTEC, que elaborará o Termo Aditivo e 
submeterá à PRA para aprovação.

PRA

AGITTEC, que enviará o Termo Aditivo para 
assinatura da Instituição Financiadora.

Instituição Financiadora assinará 
e devolverá o documento

 para a AGITTEC.

AGITTEC enviará o Termo Aditivo ao Gabinete do 
Reitor para assinatura.

Reitor assina e devolve o 
processo à AGITTEC.

Que submeterá à FATEC para aprovação e 
assinatura do aditivo.

FATEC assina e devolve à:

AGITTEC

AGITTEC anexa uma via ao processo, envia uma à 
Financiadora e outra à FATEC para execução.

PRA, que aprovará e submeterá ao DEMAPA para 
redação do Termo Aditivo.

DEMAPA

DEMAPA, que enviará a FATEC para assinatura.

FATEC assina e retém uma via e devolve as demais 
ao DEMAPA.

DEMAPA anexa uma via ao processo 
e distribui as demais.

FATEC executa.

Publicação no D.O.U.

Publicação no D.O.J.

Que enviará ao Gabinete do Reitor para assinatura. 
Reitor assina e devolve ao:

DEMAPA

SIM NÃO

Adequações projetos FATEC - Contratos e Acordo de Parceria
Ajuste de Itens, Adendos e Aditivos

Projeto global / Projetos financiados por empresas
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Que submeterá o processo à PROJUR para análise e manifestação jurídica. 
A PROJUR se manifestará e devolverá o processo à:



ADENDOS

Situações: Alteração de algum item (coordenador / gestor do contrato (supervisor financeiro) 
/ descrição de item no plano de trabalho / cronograma de desembolso do projeto) / 

Utilização de recursos de alguma rubrica para complementação de outra rubrica.

Há participação de Instituição Financiadora do projeto (Empresa)?

Coordenador prepara a documentação e envia à FATEC:

Presidente da FATEC assina e envia a documentação à:

— Formulário de Adequação (disponível no site da AGITTEC e PRA) preenchido e assinado pelo coordenador do projeto, 
supervisor financeiro/gestor do contrato e diretor da unidade.

— Ficha de registro no SIE do projeto atualizada contempladas as alterações propostas, se for o caso.

—  Manifestação da Financiadora (“de acordo” — via 
e-mail) concordando com as alterações propostas.

AGITTEC, que elaborará o Adendo e submeterá à 
PRA p/ aprovação.

que enviará ao Gabinete do Reitor para a assinatura.

Reitor assina e devolve o processo à PRA.

PRA anexará uma via ao processo, enviará uma via à 
FATEC para execução e o processo à AGITTEC.

FATEC executa.

PRA, que aprovará e submeterá ao DEMAPA para 
redação do Adendo.

Reitor assina e devolve o Adendo ao DEMAPA.

DEMAPA anexa uma via ao processo 
e distribui as demais
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SIM NÃO



AJUSTE DE ITENS

Situações: Ajuste dentro de uma ou mais rubrica(s) sem necessidade de complementação 
de valores por fonte/rubrica distinta / Definição de itens que não constavam no Plano de 

Trabalho original (ex: bolsistas / equipamentos / ajuste de equipe, etc.) 

Coordenador prepara a documentação e envia à FATEC:

Presidente da FATEC assina e envia a documentação à:

— Formulário de Adequação (disponível no site da AGITTEC e PRA) preenchido e assinado pelo coordenador do projeto 
e supervisor financeiro/gestor do contrato.

— Ficha de registro no SIE do projeto atualizada contempladas as alterações propostas, se for o caso.

—  Manifestação da Financiadora (“de acordo” – via 
e-mail) concordando com as alterações propostas.

AGITTEC, que anexará documentação ao processo 
e submeterá à PRA para aprovação.

PRA aprova, anexa ao contrato e envia cópia à 
FATEC p/ execução.

PRA, que aprovará, encaminhará ao DEMAPA para 
anexar ao contrato e uma cópia à FATEC para 

execução.

DEMAPA anexará ao contrato
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Há participação de Instituição Financiadora do projeto (Empresa)?

SIM NÃO


