


UNIVERSIDADES QUE JÁ SE MANIFESTARAM 
PELA NÃO ADESÃO. 
 Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Amazonas; 

 Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Amapá; 

 Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal de Roraima; 

 Universidade Federal de Minas Gerais; 

 



ANÁLISE DO PROJETO DE LEI 
Disponível em: 

<https://drive.google.com/file/d/1_o7RGm8I0TWChOy90LhFfnnyTKNmtESv/view?fbclid=IwAR1Ohm_mnYwY5Kn
0ZH1U1fplx_ivsJHJZPaL-pCNmjz43yAzhyLtALOFTv8>; 

 

 Estrutura dos 45 artigos do PL: 

 25 versam sobre mudanças administrativas e financeiras nas IFES; 

 18 modificam Leis para implementar o Programa; 

 3 prazos para adequações. 
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ART. 1º   

 Institui o Programa; 

 Define os eixos; 

 Estabelece que o ingresso no mesmo será via adesão, por meio de assinatura de 
termo de adesão.  

 

 



ART. 2º   

 Condicionantes para estar no programa; 

 Utilização de Organizações Sociais; 

 Diretrizes de governança, programas de integridade, gestão de riscos, controles e 
auditorias; 

 

 

 



ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 
Disponível em:<https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/sdeb/v41n115/0103-1104-

sdeb-41-115-0995.pdf> 

https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/sdeb/v41n115/0103-1104-sdeb-41-115-0995.pdf
https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/sdeb/v41n115/0103-1104-sdeb-41-115-0995.pdf


ART. 3º - OPERACIONALIZAÇÃO  

 Os contratos de gestão poderão ser celebrados com organizações sociais já 
qualificadas pelo Ministério da Educação ou por outros Ministérios, sem a 
necessidade de chamamento público, desde que o escopo do trabalho esteja no 
âmbito do contrato de gestão já existente.  

 A IFES viabilizará a instalação física de escritórios ou representações das 
Organizações Sociais Contratadas, em suas dependências, quando necessário ; 

 A prestação de contas será feita de forma simplificada, privilegiará os resultados 
obtidos e deverá ser acompanhada de relatório de avaliação do resultado das 
aplicações dos recursos em pesquisa, desenvolvimento e inovação; 

 



ART. 4º, 5º E 6º- COMPETÊNCIAS DAS 
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 
 Realizar a processo de gestão dos recursos relativos a investimentos em 

empreendedorismo, pesquisa, desenvolvimento e inovação; 

 Auxiliar na gestão patrimonial dos imóveis das IFES participantes;  

 A Organização Social contratada deverá obedecer a requisitos de transparência e 
governança, com a criação de um ambiente de transparência ativa, em que 
estejam disponibilizados os seguintes dados; 

 A Organização Social contratada deverá adotar Código de Ética e Conduta para 
os servidores cedidos e deverá atuar de modo a aferir a responsabilidade dos 
agentes, pelos atos praticados durante o contrato de gestão, comunicando o 
órgão ou entidade cedente acerca das apurações de responsabilidade em 
andamento.  

 



ART. 7º, 8º, 9º E 10 - FOMENTO  

 A União e/ou as IFES poderão fomentar a organização social por meio de 
repasse de recursos orçamentários e permissão de uso de bens públicos.; 

 A Secretaria de Patrimônio da União transferirá a administração de bens 
imobiliários para o Ministério da Educação, com a finalidade de constituir fonte 
de recursos para o FUTURE-SE ; 

 O Ministério da Educação poderá participar como cotista de fundos de 
investimento [que deverão ter natureza privada], a serem selecionados mediante 
procedimento simplificado, nos termos dispostos em regulamento ; 

 Fica o Ministério da Educação autorizado a doar, condicionalmente, bens 
imobiliários para as Organizações Sociais participantes do FUTURE-SE, desde 
que a rentabilidade da gestão patrimonial seja vertida para ações inseridas no 
âmbito das IFES. Pode doar também a rentabilidade das cotas dos fundos ; 

 

 



ART. 11, 12 E 13 - GOVERNANÇA   

 As IFES participantes deverão implementar e manter mecanismos, instâncias e 
práticas de governança; 

 As IFES e organizações sociais participantes deverão instalar ouvidoria, para 
recebimento de reclamações, denúncias e atendimento ao usuário ; 

 As IFES que aderirem ao programa, deverão observar, no mínimo, os seguintes 
requisitos de transparência: carta anual, com a explicitação dos compromissos 
de consecução de objetivos de políticas pela IFES  e divulgação tempestiva e 
atualizada de informações relevantes, em especial as relativas a atividades 
desenvolvidas, cursos ofertados, índices de evasão e descrição da composição 
da remuneração dos servidores; 

 

 



ART. 14, 15 E 16 - EMPREENDEDORISMO  

 Definição de eixos de atuação: ex: apoiar a criação, atração, implantação e a 
consolidação de ambientes promotores de inovação, com foco no 
estabelecimento parceria com o setor empresarial no âmbito da Lei 13.243, de 
11 de janeiro de 2016, incluídos parques e polos tecnológicos, incubadoras e 
start-ups; ; 

 Admite-se a criação de Sociedade de Propósito Específico - SPE, por 
departamento, nas IFES, garantindo-se percentual do retorno do lucro auferido 
para a IFES, nos termos do regulamento; 

 

 



ART. 17, 18 E 19 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E 
INOVAÇÃO    
 Deveres da OS: ex: promover a contínua interação entre empresas e IFES aptas a 

produzir pesquisa e desenvolvimento e inovação; 
 O professor em regime de dedicação exclusiva, inclusive aquele enquadrado em 

plano de carreiras e cargos de magistério superior, poderá exercer, em caráter 
eventual, atividade remunerada de pesquisa, desenvolvimento e inovação, na 
organização social contratada e participar da execução de projeto aprovado ou 
custeado com recursos previstos nesta Lei, desde que cumpra sua carga horária 
ordinária de aulas; 

 remuneração recebida em razão da elaboração, execução e êxito de qualquer 
programa desenvolvido no âmbito do FUTURE-SE é de natureza privada, não 
integrando a remuneração do servidor público, para nenhum fim, nem gerando 
reflexos de qualquer natureza na remuneração do cargo público, inclusive 
previdenciários .  

 É assegurada participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração de 
direito de propriedade intelectual ; 
 

 



ART. 20 E 21 - INTERNACIONALIZAÇÃO   

 Deveres e disciplinas para OSs e IFEs buscarem fomentar; 

 Ato do Poder Executivo disciplinará a política de internacionalização de 
conhecimento, dispondo sobre a organização e gestão dos processos, de modo a 
assegurar:  fluxo contínuo de intercâmbio de professores, fomentando a pesquisa 
e uma melhor colocação nos índices e rankings internacionais; a facilitação de 
reconhecimento de diplomas estrangeiros em instituições de ensino público ou 
privadas com alto desempenho, reconhecidas pelo MEC, possibilitando, inclusive, 
diplomas compartilhados na graduação e na pós graduação; a facilitação de 
acreditação de disciplinas cursadas em plataformas tecnológicas ofertadas por 
instituições de excelência no exterior.  

 

 



ART. 22 E 23 – FUNDO DA AUTONOMIA 
FINANCEIRA DAS IFES   
 os recursos relacionados ao projeto deverão ser vertidos em Fundo financeiro, a 

ser selecionado mediante procedimento simplificado, nos termos dispostos em 
regulamento: Os imóveis de propriedade das IFES participantes, arrolados em 
regulamento, e os direitos reais a eles associados poderão ser destinados à 
integralização de cotas no fundo de que trata esta Lei ; 

 Definição do que constitui os recursos do Fundo: exemplos – prestação de 
serviços compreendidos no objeto da IFES, da comercialização de bens e 
produtos com a marca das instituições apoiadas, da alienação de bens e direitos 
e das aplicações financeiras que realizar; 

 

 



ART. 24 E 25 – COMITÊ GESTOR   

 Programa será acompanhado e supervisionado por Comitê-Gestor, que terá sua 
composição e seu funcionamento definidos por regulamento.  

Art. 25. Competirá ao Comitê-Gestor:  

 Estabelecer as diretrizes das ações no âmbito do Programa;  

 Realizar avaliação anual de desempenho institucional, conforme disposto em 
regulamento, para análise do atingimento dos objetivos e metas pactuados no 
Plano de Ação;  

 Assessorar as IFES e organizações sociais participantes na condução da política 
de governança e transparência;  

 Garantir a estrita observância dos limites de gasto com pessoal;  

 Assegurar a correta e regular destinação dos recursos do programa; 



ART. 26 ATÉ 42.   

 Alterações legislativas em dezenas de artigos de mais de 15 Leis visando a 
implementação do programa. 
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ART. 43, 44 E 45 - PRAZOS  

 Estabelece o prazo para adesão, adequação ao estatuto da IFES e normativas; 

 Cria-se o dia nacional do estudante empreendedor; 

 Estabelece a entra em vigor da Lei. 

 



APONTAMENTOS JURÍDICOS 

 Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.923/DF proposta pelo PT e PDT, o 
Supremo Tribunal Federal ao analisar a constitucionalidade de dispositivos da Lei 
nº 9.637/1998,  reconheceu que as Organizações Sociais podem celebrar o 
contrato de gestão, a admissão de pessoal, as dispensas de licitação e as 
outorgas de permissão de uso de bem público, devem ser conduzidos de forma 
pública, objetiva e impessoal, com plena observância do art. 37, caput, da 
Constituição Federal; 

 



PONTOS DE CHOQUE COM A CARTA MAIOR 
 Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 

 Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 
públicas e privadas de ensino 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
 Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa 

e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 
 



Em 2018: 3, 62% = + ou – 95 bi 
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