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Palavra da Diretoria

No ano de 2013, a FEPESE continuou crescendo como 
Fundação de apoio à Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), mantendo sua posição junto à sociedade catarinense 
como instituição reconhecida por sua capacidade técnica, 
em especial, na elaboração de projetos de apoio à UFSC e se 
consolidou com excelência na atuação dos projetos executados. 

A diretoria da FEPESE entende que o grande desafio 
da gestão é o domínio pleno do conhecimento e, por meio dele, 
poderemos chegar ao grau máximo de eficiência na gestão dos 
recursos utilizados em todos os níveis pelas instituições, sejam 
elas públicas ou privadas, com o devido respeito às necessidades, 
às possibilidades e às carências do cidadão.

As mudanças contextuais vêm instigando as organizações 
a realinharem as práticas de gestão e suas estratégias para 
garantir sua participação na sociedade futura. 

A velocidade das mudanças, as exigências do cliente/
usuário, o alto nível de complexidade no ambiente de trabalho 
e a necessidade de compatibilizar desempenho com objetivos 
organizacionais exigem dos colaboradores competências que vão 
além da execução de tarefas, fazendo com que as organizações 
busquem fortalecer a capacidade de aprender e de reaprender do 
seu material humano. 

Dessa forma, não podemos deixar de reconhecer o esforço 
desenvolvido por toda a equipe de colaboradores e de agradecer 
aos inúmeros parceiros que, no decorrer do ano de 2013, 
acreditaram na força de trabalho, na capacidade técnica e na 
competência desta Fundação. 

Florianópolis, 31 de dezembro de 2013.

Diretoria Executiva – FEPESE
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Finalidades

A Instituição

Apresentação

A Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio–
Econômicos (FEPESE) é uma fundação de direito 
privado, sem fins lucrativos, de utilidade pública 
municipal (Lei n. 1.750, de 20/11/1980) e estadu-
al (Lei n. 13.150, de 29/11/2004). Está qualificada 
como instituição de apoio à Universidade Federal 
de Santa Catarina, nos termos da Lei Federal n. 
8.958/94, regulamentada pelo Decreto n. 7.423, 
de 31 de dezembro de 2010, e registrada e cre-
denciada no MEC/MCT pela Portaria Conjunta n. 
14/2012, de 3 de janeiro de 2012.

A FEPESE tem duração por prazo indeter-
minado, instituída por escritura pública lavrada 
no Cartório do Tabelionato de Notas da Comarca 
de Florianópolis, Santa Catarina, na folha 265, do 
Livro n. 3, sob o n. 1.557, em 20 de julho de 1962, 

e registrada em 21 de dezembro de 1977, sob o n. 
128, na folha 137, do Livro n. A14, no Cartório de 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de 
Florianópolis, Santa Catarina.

Fundada em 26 de outubro de 1977 por 71 
professores da UFSC das áreas de economia, admi-
nistração e ciências contábeis, com o objetivo de 
coordenar e de executar pesquisas, ensinar e pres-
tar serviços de interesse comunitário na área eco-
nômica e aperfeiçoar professores e alunos do Cen-
tro Socioeconômico e das demais áreas da UFSC.

A estrutura física da FEPESE está localiza-
da no Campus Universitário da UFSC, no Bairro 
Trindade, na cidade de Florianópolis, em edifício 
próprio com 1.111 m², com equipamentos e insta-
lações modernas.

O Estatuto da FEPESE define as finalidades 
da FEPESE com ações voltadas para as áreas da 
educação, da ciência e da tecnologia, por meio dos 
seguintes objetivos: elaborar, coordenar, executar e 
apoiar projetos de pesquisa, ensino e extensão uni-
versitária e de desenvolvimento institucional, cien-
tífico e tecnológico, preferencialmente no âmbito so-
cioeconômico e sempre em estreita colaboração com 
a Universidade Federal de Santa Catarina; promover 
cursos, seminários, palestras e outras atividades 
correlatas, do interesse da comunidade universitá-
ria e de outros segmentos da sociedade; participar e 
apoiar na elaboração e na execução de projetos téc-
nico-científicos, culturais, artísticos e desportivos, 
viabilizando os recursos financeiros necessários a 
sua execução e utilizando os benefícios fiscais facul-
tados pela legislação; estimular e promover consul-
toria técnica de alto nível, programas de capacitação 
e prestação de serviços técnico especializados, no 
atendimento às solicitações de empresas, entidades, 
órgãos e instituições de natureza pública ou privada, 
nacionais ou estrangeiras, destacando, entre outros: 
planejamento, organização, execução e avaliação de 
programas e projetos de desenvolvimentos nas áreas 
social, econômica e jurídica: planejamento, organi-
zação, execução e avaliação de programas e projetos 
de gestão orçamentária e financeira: planejamento, 
organização, execução e avaliação de programas e 
projetos de desenvolvimento institucional e de pro-
gramas de qualificação e atualização profissional, 
com ênfase na melhoria da qualidade e competitivi-

dade de pessoas e organizações: estudos, pesquisas, 
consultorias e serviços técnicos especializados nas 
áreas social, econômica, jurídica e correlatas; pla-
nejamento de políticas de informática, moderniza-
ção organizacional, desenvolvimento, implantação e 
manutenção de projetos de informatização e supor-
te a recursos computacionais: estudos, pesquisas e 
planejamento em recursos hídricos e meio ambien-
te; estudos, pesquisas e planejamento na aplicação 
da energia, em suas mais diversas formas; instruir 
e apoiar bolsas de estudos e pesquisas, campos de 
estágio e de aperfeiçoamento, a docentes, servidores 
técnico-administrativos e alunos, para atuarem no 
desenvolvimento integral da coletividade; levantar, 
processar, armazenar, analisar e divulgar dados e 
informações socioeconômicos, em parceria com en-
tidades públicas ou privadas, interessadas em seus 
resultados; realizar recrutamento e seleção de pes-
soal, participando do processo, no todo ou em parte; 
atuar como Agente de integração, na forma da Lei n. 
6.494/77, regulamentada pelo Decreto n. 87.497/82; 
propiciar, através de estágio, a complementação do 
ensino e da aprendizagem a serem planejados, exe-
cutados, acompanhados e avaliados em conformi-
dade com os currículos, programas e calendários 
escolares, a fim de se constituírem em instrumento 
prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, cientí-
fico e de relacionamento humano; identificar, para as 
instituições de ensino, as oportunidades de estágios 
curriculares junto às pessoas jurídicas de direito pú-
blico e privado; facilitar o ajuste das condições de es-
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tágios curriculares; prestar serviços administrativos 
de cadastramento de estudantes, campos e oportu-
nidades de estágios curriculares e extracurriculares, 
bem como de execução do pagamento de bolsas e de 
outros solicitados pelas instituições de ensino.

Foi no esforço de atingir esses objetivos, da 
forma mais ampla possível, que a FEPESE trabalhou 

neste último ano e é com grande satisfação que, nesta 
oportunidade, apresenta os resultados, fruto do tra-
balho e da dedicação de toda equipe que não econo-
mizou esforços para que a instituição se tornasse um 
expoente em sua área de atuação. Realizou no ano de 
2013, 73 (setenta e três) projetos, destes 14 (quator-
ze) foram com UFSC.

A ata da Assembleia de Constituição da FEPESE foi transformada em arte e traz na lista a 
assinatura dos 70 professores responsáveis pela “Certidão de Nascimento” da Fundação

Missão

Apoiar a Universidade Federal de Santa Catarina no 
cumprimento de sua missão institucional, no âmbito socio-
econômico, por meio do ensino, da pesquisa e da prestação 
de serviços.

Visão

Ser reconhecida pela comunidade acadêmica e pela so-
ciedade como uma instituição de excelência e indispensável à 
universidade, que atua com seriedade e ética, contando com 
profissionais competentes e oferecendo produtos e serviços 
de elevada qualidade.
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Projetos de Pesquisa

Objetivo

Participar como fundação de apoio à UFSC no processo de pesquisa voltada para a criação e a produção 
científica ou tecnológica como atividade indissociável do ensino e da extensão, visando a ampliação do conhe-
cimento para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina e do País.

Ações

Manter, através de processos de gestão, com base na cooperação técnica, científica e administrativa com 
a UFSC, a celebração de convênios e de contratos, articulados dentro das suas finalidades.

Aprovação Institucional

Todos os projetos de pesquisa da UFSC nos quais a FEPESE atua como fundação de apoio são previa-
mente aprovados, na sua íntegra, pelos respectivos centros e departamentos de origem dos projetos, em con-
formidade com o art. 6º, §2º, do Decreto nº 10.423/2010.4

Projetos de Pesquisa realizados e em andamento

Metodologia na Implementação da Rede e-Tec Brasil 

Objeto   Prestação de serviços de apoio pela Fepese na gestão administrativa e financeira necessária à 

execução do Projeto de Pesquisa Metodologia na implementação da Rede e-tec Brasil.

Vigência   14 de novembro de 2012 – 30 de abril de 2014.

Pesq. e Des. de Simuladores para Treinamento de Condutores de Motocicletas (Denatran)

Objeto   Prestação de serviço pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para execução do 

Projeto: “Pesquisa e Desenvolvimento de Simuladores, para Treinamento de Condutores de Motocicletas”.

Vigência   22 de fevereiro de 2013 – 31 de agosto de 2014.

4 §2º Os projetos devem ser obrigatoriamente aprovados pelos órgãos colegiados acadêmicos competentes da 

instituição apoiada, segundo as mesmas regras e critérios aplicáveis aos projetos institucionais da instituição.
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5 §2º Os projetos devem ser obrigatoriamente aprovados pelos órgãos colegiados acadêmicos competentes da 

instituição apoiada, segundo as mesmas regras e critérios aplicáveis aos projetos institucionais da instituição.

Objetivo

Participar como fundação de apoio à UFSC no processo de extensão que define a indissociabilidade 
da extensão com o ensino e a pesquisa, a interdisciplinaridade e a relação bidirecional com a sociedade, com 
ênfase especial na participação dos setores universitários de extensão na elaboração e na implementação de 
políticas públicas voltadas para a sociedade. 

Ações

Manter, através de processos de gestão, com base na cooperação técnica, científica e administrativa com 
a UFSC, a celebração de convênios e de contratos, articulados dentro das suas finalidades.

Aprovação Institucional

Todos os projetos de extensão da UFSC nos quais a FEPESE atua como fundação de apoio são previa-
mente aprovados, na sua íntegra, pelos respectivos centros e departamentos de origem dos projetos, em con-
formidade com o art. 6º, §2º, do Decreto nº 10.423/2010.5

Projetos de Pesquisa realizados e em andamento

Nanotecnologia  

Objeto   Prestação de serviço pela FEPESE para apoio administrativo e financeiro na execução do projeto: 

“Apoio e ações estruturantes do arranjo promotor de inovação em nanotecnologia do Tecnópolis e o seu 

Segundo Simpósio de Soluções Nano-tecnológicas para o Setor Empresarial Brasileiro”.

Vigência   14 de novembro de 2012 – 14 de abril de 2013.

Encontro Anual da Associação Mundial de Economia Política (WAPE) – UFSC 

Objeto   Prestação de serviços de apoio pela FEPESE para a gestão administrativa e financeira necessária 

a execução do projeto de Extensão denominado “Encontro Anual da Associação Mundial de Economia 

Política (WAPE)”.

Vigência   20 de maio de 2013 – 30 de novembro de 2013.

Conferência Nacional de Educação – CONAE 2014 

Objeto   Prestação de serviços de apoio pela FEPESE para a gestão administrativa e financeira necessária a 

execução do projeto de Extensão “Conferência Nacional de Educação – CONAE 2014”.

Vigência   05 de julho de 2013 – 31 de dezembro de 2013.

Ferrovia Senador Vicente Vuolo

Objeto   Prestação de serviços de apoio pela FEPESE para a gestão administrativa e financeira necessária a 

execução do projeto de Extensão denominado “Realização de Estudos de Viabilidade da Ferrovia Senador 

Vicente Vuolo – Trechos Rondonópolis – Cuiabá e Cuiabá – Santarém”.

Vigência   28 de maio de 2013 – 1 de maio de 2014.

Projetos de extensão
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Um país capaz de encantar, surpreender e emocionar

A exposição Brazil at Heart, durante os Jogos Olímpicos de Londres-2012, é um dos mui-
tos exemplos do destaque do projeto 14 Bis, uma parceria do Ministério dos Esportes com a UFSC 
e a FEPESE. 

O Programa realça a importância da construção de um legado de produtos e serviços ino-
vadores para o Brasil após 2016. A base de conhecimento do projeto tem por objetivo reunir, 
integrar e dar acessibilidade a informações, análises e relatórios, entre outros tipos de estudos, 
que possam contribuir com o processo de desenvolvimento e consolidação do país.

Em Maio de 2012, o programa foi contratado pelo Ministério dos Esportes, através do 
projeto 14Bis-ME, para, entre outras ações, coordenar uma “Seleção Brasileira da inovação” na 
exposição Brazil at Heart, em Londres. O trabalho, um programa conjunto do Departamento de 
Engenharia do Conhecimento da UFSC e do Instituto Gênesis da PUC-Rio, é coordenado nacio-
nalmente pelo professor Eduardo Moreira da Costa.

O 14 Bis foca-se no desenvolvimento de iniciativas voltadas à Copa do Mundo 2014 e as 
Olímpiadas de 2016, no Brasil. A linha de atuação do projeto está alicerçada no propósito de evi-
denciar o Brasil como um país capaz de Encantar, Surpreender e Emocionar o mundo, não somente 
pelos seus aspectos naturais e futebolísticos, mas acima de tudo por seu potencial inovador. 

O projeto congrega iniciativas que visam a atender esse interesse, entre elas, a 65ª Reu-
nião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (Recife, julho 2013); a 8ª Bienal 
da UNE (Recife e Olinda, janeiro 2013); Brazil at Heart (Londres, julho 2012); Rio +20 (Rio de 
Janeiro, junho 2012); Workshop de Planejamento de Projetos (Florianópolis, dezembro 2010);

Workshop com o setor privado brasileiro (Rio de Janeiro, outubro 2010); e Casa Brasil 
(Joanesburgo, África do Sul, julho 2010).

Ministério do Turismo

Objeto   Prestação de serviços de apoio pela FEPESE para a gestão administrativa e financeira necessária a 

execução do projeto de Extensão denominado “Ações de Gestão do Conhecimento para o Aprimoramento 

da Política Nacional de Turismo”.

Vigência   26 de junho de 2013 – 20 de agosto de 2014.

O saber para conquistar um lugar

Objeto   Prestação de serviço pela FEPESE para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto 

de Extensão: “O saber para conquistar um lugar – Cursos de capacitação e palestras para os servidores do 

Ministério da Saúde.

Vigência   10 de outubro de 2013 – 20 de dezembro de 2014.

Inovação da Governança Tecnológica da Sala de Apoio à Gestão Estratégica – SAGE

Objeto   Prestação de serviço pela FEPESE para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto de 

Extensão: “Inovação da Governança Tecnológica da Sala de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE)”.

Vigência   27 de novembro de 2013 – 31 de dezembro de 2014.
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Sistema de automação de soldagem de dutos

O projeto SOLDADUTO desenvolve um sistema integrado, que permite a plena automa-
ção da soldagem orbital de união de dutos na construção de tubulações de médio e grande porte, 
aumentando a qualidade e produtividade das operações. 

O sistema incluirá fonte de soldagem, manipulador robótico e periféricos com alimenta-
dores de arame, tochas de soldagem e equipamento para correção em malha fechada da posição 
da tocha. Também será executada a formulação de procedimentos de soldagem, dedicados a con-
dições específicas de aplicação.

Como parte integrante do sistema – não diretamente ligada ao controle de energia de 
soldagem e movimentação da tocha, mas igualmente importante para robustez do procedimen-
to – visa-se também o desen-
volvimento de sistemas de 
alinhamento, fixação e apoio 
para passe de raiz das soldas, 
chamadas de acopladeiras.

Em dezembro de 2013, 
como parte do projeto, o LA-
BSOLDA adquiriu um sistema 
de soldagem orbital mode-
lo Pipeliner II, da empresa 
Magnatech. Lennart Verma-
as, técnico holandês com co-
nhecimento internacional em 
aplicações orbitais em campo, 
conduziu a instalação e trei-
namento técnico, relacionado 
à operação e aplicações do 
sistema em procedimentos de 
soldagem MIG/MAG orbital 
para união de dutos. O equi-
pamento consiste em manipulador orbital, fonte de soldagem multiprocessos, tocha de soldagem 
MIG/MAG e cinta guia de diâmetro variável, o que possibilita a sua utilização em tubulações com 
diâmetros entre 254 cm e 406,4 cm (10” a 16”). 

O Sistema de Soldagem Orbital Pipeliner II é projetado para efetuar soldas MIG-MAG em 
aplicações de reparo, juntas tubo a tubo e juntas tubo a flange, aprimorando a produtividade, 
reduzindo os gastos com reparos e produzindo soldas com repetitividade e qualidade. 

No LABSOLDA ele será utilizado em pesquisas e desenvolvimentos em linhas de P,D&I 
do setor de Petróleo e Gás (inicialmente ligados aos objetivos do projeto Sistema Multifuncional 
para Soldagem Automática de Dutos – Acoplamento e Manipulação Robótica, cofinanciado pela 
FINEP) em aplicações relacionadas às áreas que envolvem soldagem de tubulações.
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Objetivo

Participar como fundação de apoio à UFSC no processo de ensino que define a indissociabilidade da 
extensão com a pesquisa, a interdisciplinaridade e a relação bidirecional da sociedade, com ênfase especial 
na participação dos setores universitários no gerenciamento de programas de ensino a distância nas áreas do 
conhecimento mantidos pela UFSC, abrangendo o ensino presencial e a distância.

Ações

Manter, através de processos de gestão, com base na cooperação técnica, científica e administrativa com 
a UFSC, a celebração de convênios e de contratos, articulados dentro das suas finalidades.

Aprovação Institucional

Todos os projetos de ensino da UFSC nos quais a FEPESE atua como fundação de apoio são previamente 
aprovados, na sua íntegra, pelos respectivos centros e departamentos de origem dos projetos, em conformida-
de com o art. 6º, §2º, do Decreto nº 10.423/2010.6

Projetos de Pesquisa realizados e em andamento

Curso de Gestão do Conhecimento na Comercialização de Energia Elétrica

Objeto   Prestação de serviços de apoio pela FEPESE na gestão administrativa e financeira necessária 

à execução do Projeto denominado “Curso de Especialização em Gestão do Conhecimento na 

Comercialização de Energia Elétrica”.

Vigência   07 de janeiro de 2013 – 8 de novembro de 2014.

Curso de Graduação em Ciência Contábeis – a distância – 5º e 6º semestre

Objeto   Prestação de serviço pela FEPESE para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto 

de Ensino “Curso de Graduação em Ciências Contábeis – A distância – 5º e 6º Semestre”.

Vigência    13 de outubro de 2013 – 30 de julho de 2017.

Curso de Graduação em Ciência Contábeis – a distância – 7º e 8º semestre

Objeto   Prestação de serviço pela FEPESE para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto 

de Ensino “Curso de Graduação em Ciências Contábeis – A distância – 7º e 8º Semestre”.

Vigência   13 de outubro de 2013 – 30 de julho de 2017.

Curso de Graduação em Ciência Contábeis – a distância –  5º e 6º semestre 

Objeto   Prestação de serviço pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para execução do 

Projeto de Ensino “Curso de Graduação em Ciências Econômicas – A distância – 5º e 6º Semestre”.

Vigência   13 de outubro de 2013 – 30 de julho de 2017.

Projetos de Ensino

6 §2º Os projetos devem ser obrigatoriamente aprovados pelos órgãos colegiados acadêmicos competentes da 

instituição apoiada, segundo as mesmas regras e critérios aplicáveis aos projetos institucionais da instituição.
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Curso de Graduação em Ciência Contábeis – a distância – 7º e 8º semestre

Objeto   Prestação de serviço pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para execução do 

Projeto de Ensino “Curso de Graduação em Ciências Econômicas – A distância – 7º e 8º Semestre”.

Vigência   13 de outubro de 2013 – 30 de julho de 2017.

Projetos e Eventos junto a Comunidade Universitária

Colóquio Internacional de Epistemologia e Sociologia da Ciência da Administração

Objeto   Realização do “Colóquio Internacional de Epistemologia e Sociologia da Ciência da 

Administração”, oportunidade em que os pesquisadores apresentaram seus estudos, debatendo e 

participando do avanço do conhecimento nesses temas.

Vigência   20 de março de 2013 – 30 de dezembro de 2013.

Encontro Anual da Associação Mundial de Economia Política (WAPE)

Objeto   Realização do Oitavo Encontro Mundial da entidade, na cidade de Florianópolis, nos dias 24, 25 

e 26 de maio de 2013. Recebimento de eminentes economistas de todos os continentes para uma reflexão 

sobre a crise econômica e suas consequências para o futuro da humanidade.

Vigência   21 de março de 2013 – 21 de dezembro de 2013.

VII Encontro de Economia Catarinense (EEC)

Objeto   Realização do Encontro com a participação de professores do Departamento de Ciências 

Econômicas e Relações Internacionais da UFSC, que será realizado no Centro Socioeconômico nos dias 09 e 

10 de maio de 2013.

Vigência   30 de abril de 2013 – 1 de dezembro de 2013.

II Seminário Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Segurança Pública em SC da PMSC

Objeto   Realização do II Seminário Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Segurança 

Pública de Santa Catarina, a ser realizado nos dias 07 a 09 de agosto de 2013, na cidade de Florianópolis, 

em parceria com o Setor de Pesquisa em Segurança Pública da PMSC e o Programa de Pós-Graduação de 

Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina.

Vigência   18 de abril de 2013 – 31 de dezembro de 2013.

Congresso Internacional do Conhecimento e Inovação

Objeto   Realização do Congresso Internacional do Conhecimento e Inovação, Parques Tecnológicos e o 

Capital Intelectual Inovar em tempos Turbulentos, em Porto Alegre, 13 e 14 de novembro de 2013.

Vigência   13 de maio de 2013 – 31 de dezembro de 2013.

XXXIX Encontro Nacional de Estudantes de Economia – ENECO

Objeto   Realização do XXXIX Encontro Nacional de Estudantes de Economia – ENECO, a ser realizado de 

4 a 10 de Agosto de 2013, na cidade de Florianópolis/SC. Os recursos do patrocínio serão utilizados para 

pagamento com as seguintes despesas: materiais de divulgação, locação de espaço, sonorização, segurança 

e infraestrutura geral do evento.

Vigência   02 de agosto de 2013 – 02 de fevereiro de 2014.
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Dispositivo Braille dá autonomia a estudantes cegos

Na área da educação, o Centro de Convergência Digital (CCD) da Fundação CERTI entre-
gou ao MEC e ao FNDE o protótipo final do dispositivo Braille, que foi desenvolvido em parceria 
com a UFSC e FEPESE. 

O ponto de partida foi a demanda do Ministério da Educação (MEC) para o desenvolvi-
mento de um equipamento que facilitasse a alfabetização e o acesso de estudantes cegos a con- 
teúdos educacionais. Para atingir este objetivo, foi utilizada uma metodologia de desenvolvimen-
to centrada no usuário, que inicia o processo com o levantamento de necessidades para a geração 
de protótipos conceituais. 

Ciclos sucessivos de P&D e validação de novos protótipos junto aos usuários resultaram 
em um dispositivo portátil que converte textos impressos em áudio e permite a leitura através de 
uma linha Braille.

O aparelho visa dar 
autonomia para estudantes 
cegos do ensino fundamen-
tal, médio e superior. Ele tem 
uma câmera que captura pági-
nas de texto e, pelo processo 
de Optical Character Recog-
nition (OCR), converte-as em 
texto eletrônico, que pode ser 
escutado através de síntese de 
fala ou apresentado em uma 
linha Braille eletrônica, que 
muda os caracteres conforme 
o texto. Para escrever, o aluno 
usa o teclado Braille de seis 
teclas embutido ou conecta 
um teclado Qwerty normal. O 
estudante ainda pode carre-
gar textos e exercícios através 
de um pen drive.

As especificações iniciais do Ministério da Educação pediam um dispositivo portátil e in-
dividual, para estudantes com deficiência visual e desenvolvido em software livre. Conversor de 
texto para fala e Braille e reconhecimento de texto impresso (OCR) foram outros requisitos.

Antes de começar o desenvolvimento, a equipe estudou o ambiente escolar e o processo 
de estudo dos alunos cegos usando a metodologia de Design Centrado no Usuário que, através de 
entrevistas e pesquisas, gerou personas, cenários e requisitos.
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Marco Regulatório do 
Transporte Ferroviário de Passageiros

Os estudos resultantes de um Termo de Cooperação Técnico entre a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), por intermé-
dio da FEPESE, vão subsidiar o aprimoramento do arcabouço regulatório do Transporte Ferro-
viário de Passageiros. Em outras palavras, vão fornecer ao Governo elementos para colocar em 
prática o tão desejado incremento do 
transporte ferroviário de passageiros.

Os técnicos do Laboratório 
de Transporte e Logística da UFSC –  
LabTrans iniciaram o trabalho pela 
análise da legislação aplicável ao ser-
viço de transporte de passageiros, in-
clusive com comparação com legisla-
ção de outros países.

Um dos objetivos do projeto 
é propor conceitos e alternativas de 
organização sistêmica do serviço de 
transporte ferroviário de passageiros. 
Também devem ser sugeridos crité-
rios para o compartilhamento da rede 
ferroviária, a infraestrutura já existen-
te e a construir, entre o transporte de 
cargas e passageiros. Outra meta é ter 
uma proposta de requisitos para a autorização da prestação do serviço de transporte ferroviário 
de passageiros, observando as condições de serviço adequado.

Outro produto do estudo refere-se à seleção dos indicadores de demanda e dos atributos 
de oferta dos serviços de transporte ferroviário de passageiros e à sistematização do encaminha-
mento de informações para a ANTT. Tais procedimentos relativos à demanda e a oferta deste 
serviço são essenciais para o acompanhamento e fiscalização da agência reguladora sobre a ativi-
dade de transporte ferroviário de passageiros. 

A definição dos critérios para cálculo de tarifas é parte importante do projeto. Tem por 
objetivo propor uma metodologia de identificação dos custos e determinação das tarifas dos ser-
viços. A construção da metodologia deve considerar os aspectos do transporte ferroviário de 
passageiros no Brasil e a realização de um comparativo com metodologias utilizadas em outras 
regiões/países. Os trabalhos contemplam a elaboração de uma metodologia de identificação dos 
benefícios e prejuízos econômicos, sociais e ambientais decorrentes da implantação e operação 
do serviço de transporte ferroviário de passageiros e a aplicabilidade da metodologia em serviços 
em operação no Brasil.

Por fim o estudo deve fornecer definição sobre os aspectos a serem observados na fis-
calização da infraestrutura de apoio e na fiscalização da prestação dos serviços. Também será 
fornecido treinamento para que os técnicos da ANTT sobre todos os aspectos do estudo, para que 
o conhecimento seja homogeneizado e resulte em boas práticas.
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Agência de Integração

Objetivos

A Agência de Integração Empresa/Escola 
da FEPESE tem como objetivo central promover 
a integração de jovens estudantes no mercado de 
trabalho, aperfeiçoando sua qualificação profis-
sional por meio da promoção de programas de es-
tágio com as empresas conveniadas à Fundação.

As atividades com a Agência de Integração 
tiveram início em 1º de junho de 1995, atendendo 
inicialmente a 500 estudantes vinculados à UFSC 
e a colégios estaduais e municipais. A partir dessa 
primeira colocação de registrado sucesso, foram 
firmadas novas parcerias com empresas privadas, 
públicas e mistas do nosso Estado, cumprindo 
com o importante papel de integrar estudantes ao 
setor produtivo.

Hoje, mantemos parcerias com empresas 
de diversos ramos de atividades, como: segura-
doras, corretoras, prefeituras, bancos, univer-
sidades, colégios, indústrias, comércio, clínicas 

médicas e odontológicas, supermercados, infor-
mática, escritórios de prestações de serviços, en-
tre outros.

A Agência de Integração da FEPESE, atu-
almente, mantém cadastros atualizados de apro-
ximadamente 10.000 estudantes qualificados de 
diversas instituições de ensino, entre elas uni-
versidades, escolas técnicas e colégios públicos e 
particulares da Grande Florianópolis e de outros 
municípios do Estado de Santa Catarina. 

É filosofia da Agência de Integração ofe-
recer aos seus clientes um total atendimento e 
acompanhamento no processo de contratação do 
estagiário. Baseados na solidez que esta Funda-
ção representa e respaldados pela confiança que 
nossos parceiros têm dispensado aos nossos ser-
viços, é que temos a satisfação de convidar a sua 
empresa para fazer parte dos clientes especiais da 
Agência de Integração da FEPESE.

Estágios para estudantes no mercado de trabalho

A Fundação também auxilia no processo de contratação de estagiários. A Agência de Integra-
ção Empresa – Escola tem como objetivo central promover a integração de jovens estudantes ao mer-
cado de trabalho, aperfeiçoando sua qualificação profissional por meio da promoção de programas de 
estágio junto às empresas conveniadas à Fundação. 

As atividades da Agência de Integração tiveram início em 1º de junho de 1995, atendendo 
inicialmente 500 estudantes vinculados à UFSC e a colégios estaduais e municipais. A partir do êxito 
da primeira colocação, foram firmadas novas parcerias com empresas privadas, públicas e mistas de 
Santa Catarina, cumprindo com o papel de integrar estudantes ao setor produtivo.

Atualmente a FEPESE mantém parcerias com empresas de diversos ramos de atividades, tais 
como seguradoras, corretoras, prefeituras, bancos, indústrias, comércio, clínicas médicas e odontoló-
gicas, supermercados, informática e escritórios de prestações de serviços, entre outros.

O processo de contratação de estagiários realizado pela FEPESE compreende: recrutamento 
e seleção de estudantes dentro do perfil solicitado pelas empresas e de acordo com a grade curricu-
lar; agendamento de entrevistas e encaminhamento dos estudantes; regularização e contratação dos 
estudantes; acompanhamento e orientação aos estudantes durante estágio; fornecimento de suporte 
burocrático, financeiro e pedagógico aos clientes (Empresas, Instituições de Ensino e Estudantes).

A empresa que hoje oportuniza estágio aos estudantes, além de estar cumprindo seu papel 
social na formação dos jovens profissionais, estará ainda aproveitando sua criatividade, seu ânimo 
para enfrentar novos desafios e a avidez para praticar os conhecimentos adquiridos. 

A contratação de estagiários traz vantagens, como: inserção de estudantes no convívio so-
cial, empresarial e profissional; formação de futuros profissionais devidamente qualificados; rápido 
e eficaz sistema de recrutamento e seleção de novos profissionais; canal eficiente para o acompanha-
mento dos avanços tecnológicos e conceituais, difundidos via instituições de ensino; cria e mantém o 
espírito de renovação para as empresas.
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Cadastros atualizados

A Agência de Integração da FEPESE atualmente mantém cadastros atualizados e quali-
ficados de aproximadamente 10.000 estudantes de diversas instituições de ensino, entre elas 
universidades, escolas técnicas e colégios públicos e particulares da Grande Florianópolis e de 
outros municípios do Estado de Santa Catarina. 

A partir dos  anos

Alunos com idade a partir de 16 anos, regularmente matriculados e que frequentam efeti-
vamente os cursos de Ensino Médio, Técnico ou Superior podem se cadastrar na Agência de In-
tegração Empresa – Escola. A inscrição deve ser feita por meio do site institucional da Fundação 
no endereço: http://novosite.fepese.org.br/

Equipe qualificada

A Agência de Integração conta com uma qualificada equipe de profissionais, incluindo 
administradores, técnicos, psicólogo e estagiários. Grupo treinado para a realização de todo o 
processo de contratação de estagiários para as empresas conveniadas, sempre à disposição dos 
clientes para o esclarecimento de dúvidas.

Estagiários Ativos 2012

Total de jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Média

Empresas 177 172 182 188 197 198 193 200 200 210 216 207 195

Ativas 

Total de jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Média

Estagiários 710 826 988 1064 1188 1164 1132 1161 965 1001 969 932 1008,3

Ativos

      

Estagiários Ativos 2013

Total de jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Média

Empresas 173 164 163 173 176 177 173 172 172 176 173 170 171,83

Ativas

Total de jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Média

Estagiários  738 748 741 765 810 807 819 801 806 793 791 812 785,92

Ativos 
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Simulador reproduz experiência de direção

Um equipamento que complementa a formação de condutores ao apresentar situações de 
risco a partir de realidade virtual. O projeto Simulador Veicular foi desenvolvido pela Fundação 
CERTI por solicitação do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

O condutor, através de uma direção eletrônica, dirige um veículo virtual dentro do am-
biente de simulação. Além da direção, pedais de freio, acelerador, embreagem e freio de mão, o 
painel de instrumento e cinto de segurança são interconectados ao computador a fim de repro-
duzir a experiência de uso completa da direção de um veículo. 

O projeto teve início quando o Denatran solicitou à Universidade Federal de Santa Cata-
rina (UFSC) estudos sobre o uso de simuladores de direção na formação de condutores. A partir 
de 2010, UFSC e CERTI realizaram diversos estudos, avaliando modelos no exterior para chegar 
ao equipamento que hoje é referência no país.

No Brasil, a maior parte 
dos acidentes está associado à 
imprudência no volante, credi-
tada à uma cultura oriunda da 
escassa educação para a cida-
dania. O motorista brasileiro é 
caracterizado como impruden-
te quanto à obediência à sinali-
zação, ao abuso da velocidade, 
e por dirigir alcoolizado. Outra 
parcela dos acidentes ocorri-
dos no país credita-se a impe-
rícia do condutor, a falta de 
competências para a direção.

Com o uso do simulador 
os pretendentes à obtenção da 
permissão para dirigir na cate-
goria “B”, poderão passar por 
simulações que permitam ve-
rificar – previamente à realização das aulas de prática de direção veicular –, se o condutor tem 
domínio do veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, 
em condições normais ou adversas e situações imprevistas ou de emergência. Em estudos reali-
zados pelo “National Center Injury – EUA” demonstra-se que o uso do simulador pode reduzir 
até a metade o número de acidentes nos 24 primeiros meses de habilitação.
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Dados dos concursos da FEPESE 
		 Ano	 Quantidade	Concursos	 Candidatos	Inscritos	 Acessos

		 2004	 3	 	 742.196

		 2005	 10	 	 1.230.469

		 2006	 15	 111.800	 3.199.511

		 2007	 12	 58.682	 3.104.320

		 2008	 13	 17.696	 1.062.066

		 2009	 21	 113.703	 3.747.176

		 2010	 30	 87.598	 3.005.099

		 2011	 19	 97.556	 3.087.277

		 2012	 21	 156.152	 3.616.067	 	

	 	 2013	 29	 217.832	 5.044.413

		 Total	 173	 987.495	 27.838.594

Concursos realizados em 2013

01 – Concurso Palhoça 2012/2013

02 – PROCESSO SELETIVO SAÚDE PM SÃO JOSÉ 2013 - Edital 01

03 – Concurso Celesc 2013

04 – PM SÃO JOSÉ EDUCAÇÃO – PROCESSO SELETIVO 2013

05 – Processo Seletivo Balneário Camboriú - Hospital Ruth Cardoso

06 – Concurso JUCESC 2013

07 – Concurso PMF - Educação Edital 03/2013

08 – Concurso SEA - Secretaria de Estado da Administração

09 – Processo Seletivo PMF - Magistério Edital 004/2013

10 – Concurso Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania 2013

11 – Concurso Fraiburgo 2013

12 – Concurso PMF - Assistência Social 2013 Edital 005/2013

13 – Processo Seletivo PMF - Auxiliar de Sala Substituto 2013 

14 – Concurso Emasa 2013

16 – Concurso Epagri 2013

17 – Concurso Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU 2013

18 – Processo Seletivo - PM Lages  2013

19 – Processo Seletivo - Professores - Balneário Camboriú 2013

20 – Processo Seletivo São José 2013

21 – Concurso Público  IPREV - Advogado Autárquico 2013 

22 – Concurso Celesc 2013 - Atendente Comercial 2013

23 – Processo Seletivo - PM Tijucas - Editais 1,2,3 e 4 2013 

24 – Concurso Palhoça 2013 Edital nº 004/SMEC/2013

25 – Processo Seletivo Comcap 2013

26 – Processo Seletivo Palhoça - ACT - Edital 001/SMEC/2013

27 – Concurso Servidores PMF - Secretaria Municipal de Saúde 2013

28 – Concurso Prefeitura Municipal de Brusque 2013

29 – Processo Seletivo Resid. Médica de Família e Comunidade PMF 2013

Concursos
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Na realização e execução dos projetos de pesquisa, extensão e ensino nos quais a FEPESE atua como 
fundação de apoio à UFSC há a participação ativa, em proporção não inferior a dois terços de docentes, de 
servidores técnicos-administrativos e de estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, em estrita 
observância ao disposto no art. 6º, §3º, do Decreto nº 7.423/2010.7

Taxas recolhidas em 2013 para UFSC referentes  
aos projetos administrados pela FEPESE

Em razão da participação da FEPESE como fundação de apoio à UFSC e em cumprimento às normativas 
institucionais (Resolução nº 003/CUn/2009, Resolução nº 024/CUn/2009 e Resolução nº 015/CUn/2011), a 
FEPESE recolheu por meio de GRUs, incorporou e irá incorporar à conta de recursos próprios da UFSC duran-
te a vigência dos projetos de 2013, parcela dos ganhos econômicos decorrentes dos projetos desenvolvidos, o 
montante total de R$ 1.552.546,64, vide que segue:

Taxas recolhidas e a recolher durante a vigência dos projetos

Ação Total

Resolução n. 003/CUn/2009 – Extensão  R$     1.011.909,91

Resolução n. 024/CUn/2009 – Pesquisa  R$        363.577,49 

Resolução n. 015/CUn/2011 – Pós-Graduação  R$        177.059,24 

Total  R$     1.552.546,64 

Além disso, é oportuno registrar que todos os bens adquiridos na execução dos projetos em que a FEPE-
SE atua como fundação de apoio são incorporados ao patrimônio da UFSC. 

Colaboradores Fepese

Ano 2013 2012 2011 2010 2009

FEPESE 31 38 33 38 35

NETI 4 4 4 4 4

PROJETOS 50 42 60 47 50

Total 85 84 97 89 89

Secretaria

Ano Alunos Professores Disciplinas Cursos

2008 301 107 110 8

2009 350 74 87 10

2010 198 48 48 7

2011 42 13 15 1

2012 42 14 14 1

2013 38 14 14 1

7 §3º Os projetos devem ser realizados por no mínimo dois terços de pessoas vinculadas à instituição apoiada, incluindo 

docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes regulares, pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas com vínculo 

formal a programas de pesquisa da instituição apoiada.

Da realização dos projetos – UFSC
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Projetos realizados pela FEPESE

Durante o ano de 2013 a FEPESE buscou na sociedade diversos projetos, atendendo de forma ampla as 
demandas da sociedade, conforme abaixo relacionados.

Projetos de Desenvolvimento e Consultorias

01 – PROFAP LABSIN 

02 – Porto de Rotterdam – com a Holanda

03 – UNB Vídeo

04 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA

05 – Mobilidade Urbana – Chapecó

06 – FIESC / SESI 

07 – PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

08 – Gestão Pública – Secretaria da Educação/SC

09 – Proex UFSC – Fundação Certi

10 – Auto Pista Litoral Sul 7200

11 – Auto Pista Litoral Sul 7201

12 – Comcap Gestão Estratégica

13 – Comcap Gestão de Recursos Humanos

14 – Apoio Logístico – Vestibular UDESC - 2013-2 e 2014-1

15 – I3E

16 – Itaú Social

17 – Geração de Energia Elétrica a partir de Bio Gás

18 – Monipê RNP

19 – Vale S.A.

20 – FAPEU – CEPID

21 – Estudo da Eficiência de Fornos de Cocção a Gás

22 – CNI – Diagnóstico de Maturidade – SESI/SENAI/IEL

23 – Florip@ 21

24 – Concessionária CCR Barcas

25 – FINEP Sisasolda

26 – Avaliação das Condições Competitivas

Relação total dos projetos iniciados no ano de 2013

Nº Projeto Nome do Projeto

001/2013 Metodologia na Implementação da Rede e-Tec Brasil

002/2013 Concurso Palhoça 2012/2013

003/2013 PROFAP LABSIN 2013

004/2013 PM São Martinho 2013

005/2013 Nanotecnologia – Arranjo UFSC 2012

006/2013 Gestão do Conhecimento na comercialização de energia elétrica

007/2013 Colóquio Internacional de Epistemologia e Sociologia da Ciência da Administração

008/2013 PROCESSO SELETIVO SAÚDE PM SÃO JOSÉ 2013 – Edital 01

009/2013 Concurso Celesc 2013

010/2013 Porto de Rotterdam – com a Holanda

011/2013 Encontro Anual da Associação Mundial de Economia Política (WAPE)

012/2013 UNB Vídeo

013/2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA

014/2013 Mobilidade Urbana – Chapecó

015/2013 Pesq. e Des. de Simuladores para Treinamento – de Condutores de Motocicletas (Denatran)

016/2013 VII Encontro de Economia Catarinense (EEC)

017/2013 PM SÃO JOSÉ EDUCAÇÃO – PROCESSO SELETIVO 2013

018/2013 Processo Seletivo Balneário Camboriú – Hospital Ruth Cardoso

019/2013 FIESC / SESI 2013

020/2013 PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – UNOESC 2013
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021/2013 II Seminário Internacional em Segurança Pública em SC da PMSC

022/2013 Congresso Internacional do Conhecimento e Inovação

023/2013 Encontro Anual da Associação Mundial de Economia Política (WAPE) – UFSC

024/2013 Gestão Pública - Secretaria da Educação/SC

025/2013 Concurso JUCESC 2013

026/2013 Proex UFSC – Fundação Certi

027/2013 Auto Pista Litoral Sul 7200

028/2013 Auto Pista Litoral Sul 7201

029/2013 Comcap Gestão Estratégica

030/2013 Conferência Nacional de Educação – CONAE 2014

031/2013 Ferrovia Senador Vicente Vuolo

032/2013 Comcap Gestão de Recursos Humanos

033/2013 Apoio Logístico – Vestibular UDESC – 2013-2 e 2014-1

034/2013 I3E

035/2013 Concurso PMF – Educação Edital 03/2013

036/2013 MTUR

037/2013 Itaú Social

038/2013 Concurso SEA – Secretaria de Estado da Administração

039/2013 Geração de Energia Elétrica a partir de Bio Gás

040/2013 Processo Seletivo PMF – Magistério Edital 004/2013

041/2013 Concurso Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania

042/2013 Concurso Fraiburgo 2013

043/2013 Monipê RNP

044/2013 Vale S.A.

045/2013 Concurso PMF – Assistência Social 2013 Edital 005/2013

046/2013 Processo Seletivo PMF – Aux. de Sala Substituto 2013 – Edital 13

047/2013 Concurso Emasa 2013

048/2013 Concurso Epagri 2013

049/2013 Concurso Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU

050/2013 Processo Seletivo – PM Lages  2013

051/2013 Processo Seletivo – Professores – Balneário Camboriú 

052/2013 FAPEU – CEPID

053/2013 Processo Seletivo São José 

054/2013 Estudo da Eficiência de Fornos de Cocção a Gás

055/2013 CNI – Diagnóstico de Maturidade – SESI/SENAI/IEL

056/2013 Concurso Público  IPREV – Advogado Autárquico

057/2013  Florip@ 21

058/2013 Concurso Celesc 2013 – Atendente Comercial

059/2013 Processo Seletivo – PM Tijucas – Editais 1,2,3 e 4

060/2013 Concurso Palhoça 2013 Edital nº 004/SMEC/2013

061/2013 O saber para conquistar um lugar

062/2013 Processo Seletivo Comcap Novembro de 2013

063/2013 Concessionária CCR Barcas

064/2013 Processo Seletivo Palhoça – ACT – Edital 001/SMEC/2013

065/2013 XXXIX Encontro Nacional de Estudantes de Economia – ENECO

066/2013 FINEP Sisasolda

067/2013 Concurso Servidores PMF - Secretaria Mun. de Saúde DEZ 2013

068/2013 CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS – A DISTÂNCIA – 5º e 6º SEMESTRE

069/2013 CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS – A DISTÂNCIA – 7º e 8º SEMESTRE

070/2013 CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS – A DISTÂNCIA – 5º e 6º SEMESTRE

071/2013 CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS – A DISTÂNCIA – 7º e 8º SEMESTRE

072/2013 Avaliação das Condições Competitivas

073/2013 Inovação da Governança Tecnológica da Sala de Apoio à Gestão Estratégica – SAGE

074/2013 Concurso Brusque 2013

075/2013  Processo Seletivo  Residência Médica de Família e Comunidade PMF 2013

A FEPESE, no ano de 2013, se consolidou na gestão de projetos de apoio à comunidade científica de 
Santa Catarina e do Brasil. Os números demonstrados na relação acima, acumulados no ano de 2013, mostram 
a força do nosso trabalho.
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Doações UFSC

No exercício de 2013, a FEPESE doou, diretamente à UFSC, parte do seu resultado, ratificando estreita 
consonância com sua missão de apoiar à Universidade Federal de Santa Catarina no cumprimento de sua mis-
são institucional, no âmbito socioeconômico, por meio do ensino, pesquisa e prestação de serviços.

As doações são materializadas com a compra de materiais de expediente, formalização de estágios, bol-
sistas, patrocínio de revistas científicas, entre outras despesas suportadas pela fundação.

NETI

As atividades de extensão e de formação de recursos humanos desenvolvidas no NETI repercutem na 
comunidade, pois os participantes refletem os conhecimentos adquiridos na família e na rede social. Os profissionais 
contratados pela FEPESE prestam serviços junto ao NETI/UFSC/PRPE, integram a equipe multiprofissional e 
estão na coordenação e/ou no apoio direto dos projetos em desenvolvimento.

O Núcleo de Estudos da Terceira Idade (NETI), órgão vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) tem como missão Redescobrir, recriar de forma integrada, sistematizar e 
socializar o conhecimento de gerontologia, desenvolvendo atividades de promover as pessoas da terceira idade no 
meio acadêmico e comunitário, como sujeitos em transformação e transformadores.

Os projetos desenvolvidos no Núcleo contribuem na formação de alunos de graduação e pós-graduação da 
UFSC e outras instituições de ensino, que em contra partida colaboram efetivamente com a execução de propostas 
que beneficiam a comunidade. 

As parcerias interinstitucionais estabelecidas para o desenvolvimento de projetos e a atuação no controle 
social e de efetivação de políticas públicas para a pessoa idosa são estratégias de atuação que viabilizam o alcance 
dos objetivos e metas do Núcleo.

A equipe técnica, os professores e colaboradores do NETI estiveram presentes em diversos eventos 
científicos, produzindo conhecimento gerontológico e potencializando o protagonismo da pessoa que envelhece em 
nossa sociedade.

A seguir passaremos a apresentar os quadros de profissionais e colaboradores que atuam no NETI e das 
atividades desenvolvidas em 2013.

No ano de 2013, o NETI desenvolveu uma série diversificada de atividades e projetos, disponibilizando 1387 
vagas distribuídas em 19 cursos e oficinas, totalizando 737 alunos. Sendo que as inscrições ocorreram em dois 
períodos: fevereiro e julho.

Além das atividades regulares, destaca-se as aulas inaugurais e as reuniões pedagógicas e integrativas no 
início de cada semestre, além da participação na 12ª Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão/UFSC (SEPEX). 

Apresenta-se a seguir o quadro de atividades e eventos complementares desenvolvidos durante o ano de 
2013, com alcance na comunidade universitária e sociedade em geral, bem como as parcerias firmadas.

Apoio e promoção de ações sociais 
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Atividades NETI/PROEX/UFSC em 2013
Março

w Realização da 3ª  Reunião Pedagógica e Integrativa do início do semestre 2013/1 . Onde  foram apresentados 

novos integrantes do NETI e  refletido com todos, a participação neste grande projeto . Discutiu-se o conhecimento 

aplicado e  o reflexo na autovalorização e vitalização de pessoas que estão envelhecendo e ressignificando suas 

vidas.

w Inicio dos Cursos e Oficinas do NETI.

w I Seminário do Projeto Intercâmbio em Gerontologia : “Revitalizando as Ações em Gerontologia”

w V Encontro de Especialistas em Gerontologia da ANG: Políticas de Direitos do Idoso. Apoio do NETI

Abril

w Aula inaugural em abril intitulada “Percursos do Envelhecimento”, com a cientista social e professora de 

Antropologia do Curso de Formação de Monitores da Ação Gerontologia (CFMAG) Elaine Lima de Silva.

w Visita do Dr. K. R. Gangadharan, Presidente do IFA – International Federation On Ageing, atualmente com sede 

na Índia, que teve como objetivo conhecer as atividades do NETI e interagir com outras ações gerontológicas 

realizadas no mundo.

Maio

w Apoio no evento do pré-FAM, com a exibição do documentário Iván – de volta para o passado.   

w Aula de apresentação do NETI para o Grupo de Preparação Para Aposentadoria do Plano SC Saúde dos servidores 

estaduais da educação.

w Apresentação da Dança Circular como manifestação cultural no processo de envelhecimento. Organização do 

Observatório de Direitos Humanos/UFSC em parceria com o NETI.

Junho

w Debate com o diretor Zeca Pires, com a presença de alunos do Cinedebate e projeção do filme A Antropóloga. 

w Apoio a Semana de conscientização da violência contra a pessoa idosa, uma promoção do Conselho Municipal 

do Idoso, Pastoral da Pessoa Idosa e teve o apoio da Prefeitura Municipal de Florianópolis, Fundação Municipal de 

Esportes e Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais de Amparo a Família e a Mulher.

w Aula de apresentação do NETI no Programa de Preparação para Aposentadoria da UFSC - “Aposenta-ação”.

Julho

w O Paradigma Cine Arte, através do seu administrador, Frederico Didone, ofereceu aos alunos do NETI, uma 

sessão de cinema gratuita e debate do filme A Datilógrafa.

w Realização do  III Seminário Reflexivo do Curso de Formação de Monitores da Ação Gerontológica sobre 

os Desafios para a Integração: Educação em Gerontologia , teve a presença de 53 participantes entre estes 

professores, colaboradores , bolsistas e alunos do curso.

Agosto

w Durante o 31º SEURS (Seminário de Extensão Universitária da Região Sul), que ocorreu na UFSC, o Núcleo 

participou com um estande de divulgação de suas atividades e com uma tenda de contação de histórias, onde 

recebeu muitas visitas durante os 3 dias de evento.

w Participação com as palestrantes Dra. Jordelina Schier e Msc. Mônica Joesting Siedler e a Dra. Angela Maria 

Alvarez que coordena o DEGER/ABEn na 3ª Oficina de Capacitação de Enfermeiros como Agentes Multiplicadores 

da Atenção à Pessoa Idosa , parte do Projeto Capacitação de enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família para a 

Atenção à Saúde do Idoso. 

w Realização da 4ª Reunião Pedagógica e Integrativa do NETI de inicio ao semestre 2013/2 que teve a apresentação 

e discussão da dissertação de mestrado de Flora Moritz da Silva, intitulada “Universidade e Compromisso Social: a 

prática da Universidade Federal de Santa Catarina no Núcleo de Estudos da Terceira Idade”.

w Aula inaugural  do segundo semestre intitulada “Nutrição e Envelhecimento”, proferida pela Profa. Dra. Júlia 

Dubois Moreira do Curso de Nutrição/UFSC. Na ocasião ocorreu o lançamento do livro Crônicas: 30 anos NETI, 

resultado de um concurso realizado em 2012, com a participação de integrantes do Núcleo e organizado por 

Marilda A. O. Effting e Luis Carlos Cancellier de Olivo do CCJ.

w Palestra Hospital dia Geriátrico: perspectivas do gerontólogo, no XIV Simpósio Anual do Serviço de Geriatria do 

HC-FMUSP em São Paulo.
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w Aula sobre aposentadoria e de apresentação do NETI para os associados da APUFSC.

w Apoio ao Projeto Jornada de Saúde do SESC

Setembro

w Palestra “Saúde e Educação: Questões Básicas para a Qualidade de Vida dos Idosos” no I Seminário Nacional 

sobre Desafios do Envelhecimento na Sociedade Brasileira, realizado pelo Fórum Parlamentar da Pessoa Idosa da 

ALESC. Apoio do NETI. 

w Participação do XIII Fórum Nacional de Coordenadores de Projetos da Terceira Idade de Instituições de Ensino 

Superior, do XII Encontro Nacional de Estudantes da Terceira Idade de Instituições de Ensino Superior e do 

Congresso Internacional da ABRUNATI, em Foz do Iguaçu-PR, com uma delegação de 78 pessoas, apresentando 4 

trabalhos científicos, e participação do grupo Vozes da Ilha em Seresta durante o evento. 

w Apoio ao Encontro Internacional Fazendo Gênero 10 – Desafios Atuais dos Feminismos, com realização de 

atividades no Núcleo. 

Outubro

w O Núcleo promoveu o Culto no Templo Ecumênico da UFSC em parceria com a Pastoral da Pessoa Idosa, PMF- 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal do Idoso de Florianópolis e SESC.

w Na SEPEX 2013, o estande do NETI abordou o tema CONQUISTAS E DESAFIOS DO ESTATUTO DO IDOSO, com vasta 

programação de palestras, contação de histórias e atividades interativas: do NUTI, Qualidade de Vida e Intercâmbio 

Comunitário em Gerontologia. Promoveu a palestra “Educação e Envelhecimento Humano no contexto das 

Universidades Brasileiras”, com a Profa. Dra. Meire Cachioni da USP, no Auditório Garapuvu do Centro de Cultura e 

Eventos da UFSC.

w Promoção do Workshop “Promoção de Saúde da Terceira Idade: o Reforço da Ação Comunitária”, em parceria 

com  o Programa de Pós-graduação de Psicologia/ UFSC, realizado no NETI. Com a palestrante Lycia Rodrigues, 

Mestre em Gerontologia pela Simon Fraser University do Canadá e coordenadora do programa de desenvolvimento 

comunitário para a população de idosos junto ao sistema de saúde da cidade de Vancouver.

w Aula de apresentação do NETI no Programa de Preparação para Aposentadoria da UFSC – “Aposenta-ação”.

w Palestra “Conversa sobre educação” no 6º Encontro de Assuntos de Preparação para Aposentadoria do Instituto 

Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC.

Novembro

w Lançamento do livro Informática para a Terceira Idade, da  Profa. Dra. Márcia Barros de Sales, coordenadora da 

Oficina de Informática do NETI, que tem o objetivo de auxiliar as pessoas idosas nas noções básicas de informática.

w O Curso de Formação de Monitores da Ação Gerontológica/CFMAG realizou o IV Seminário Reflexivo Desafios 

para Integração – Aprender a SER, apresentando as 11experiências de campos de estagio das duas turmas 

concluintes do curso. A solenidade de formatura dos 26 alunos ocorreu no dia 27 do referido mês.

w O curso de Cinedebate em gerontologia promoveu palestra “Cinema como uma experiência poética e sensorial” 

com o professor Roberto Capparelli Figurelli.

w Aula de apresentação do NETI para o Grupo de Preparação para Aposentadoria do Plano SC Saúde dos servidores 

estaduais do DETER/DEINFRA.

w Aula de apresentação do NETI para o Grupo de Preparação para Aposentadoria do Plano SC Saúde dos servidores 

estaduais de diversas secretarias.

Dezembro

w Formatura dos alunos do Projeto Leitura e Escrita para Pessoas Idosas do NETI em parceria com o EJA da 

Prefeitura de Florianópolis. A cerimônia  presidida pelo Secretário Municipal de Educação Rodolfo Pinto da Luz 

certificou quatro dos alunos idosos do Núcleo.
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NETI promove a terceira idade

O Núcleo de Estudos da Terceira Idade (NETI), órgão vinculado à Pró-Reitoria de Exten-
são da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), tem como missão redescobrir, recriar de 
forma integrada, sistematizar e socializar o conhecimento de gerontologia, desenvolvendo ativi-
dades de promover as pessoas da terceira idade no meio acadêmico e comunitário, como sujeitos 
em transformação e transformadores.

Em 2013, o NETI desenvolveu uma série diversificada de atividades e projetos, dispo-
nibilizando 1.387 vagas, distribuídas em 19 cursos e oficinas, totalizando 737 alunos. Além das 
atividades regulares, destacam-se as aulas inaugurais e as reuniões pedagógicas e integrativas no 
início de cada semestre, além da participação na 12ª Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão/
UFSC (SEPEX). 

Os grupos de estudos, 
de pesquisa e de atendimento 
a comunidade tiveram impor-
tante papel em 2013, com par-
ticipação efetiva do Núcleo nas 
atividades.

O NUTI (Nutrição na 
Terceira Idade) ofereceu ava-
liação e acompanhamento nu-
tricional aos alunos inscritos no 
Núcleo. Foram atendidos 42, 
em um total de 100 consultas. 

O Grupo de estudos so-
bre Envelhecimento e Defici-
ência realizou estudos temáti-
cos; o Grupo de Ajuda Mútua 
das Pessoas com Doença de 
Parkinson e seus Familiares/
Cuidadores executou estudos e atendimento multidisciplinar. 

O PICG (Projeto Intercambio Comunitário em Gerontologia) realizou, em parceria com 
a Federação Catarinense dos Municípios (FECAM), a capacitação de 194 profissionais do SUAS 
(Sistema Único de Assistência Social), além das atividades sócio-educativas desenvolvidas com 
grupos de convivência para idosos da Grande Florianópolis.

O Núcleo acolhe em seu espaço físico o Grupo de Estudos sobre Cuidados de Saúde de 
Pessoas Idosas (GESPI/PEN/UFSC) e a disciplina de Enfermagem Gerontológica do Curso de 
Graduação em Enfermagem/UFSC, contribuindo com a formação profissional e promovendo a 
intergeracionalidade.

A Secretaria de Cultura (SECULT) apóia atividades desenvolvidas no Núcleo, dentre elas 
o  Projeto Ressignificando a Arte no Envelhecer, Contação de Histórias e o Curso Cinedebate em 
Gerontologia, entre outras. 

O Centro Estudantil do NETI (CENETI) esteve em diversos eventos da UFSC e outras 
instituições, mostrando o trabalho artístico e cultural desenvolvido pelos alunos e ex-alunos do 
NETI. Foram 31 apresentações do Grupo de Canto Vozes da Ilha e o Vozes da Ilha em Seresta.
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Os grupos de estudos, de pesquisa e de atendimento a comunidade tiveram importante papel 
durante o ano, com participação efetiva do Núcleo nas atividades desenvolvidas: o GESPI (Grupo 
de Estudo sobre Cuidados em Saúde de Pessoas Idosas), liderado pela Profa. Dra. Silvia Maria 
Azevedo dos Santos, desenvolve estudos e pesquisas na área gerontológica e formação de recursos 
humanos; o NUTI (Nutrição na Terceira Idade) coordenado pela Profa. Dra. Júlia Dubois Moreira, 
juntamente com 8 graduandas do Curso de Nutrição, ofereceu avaliação e acompanhamento 
nutricional aos alunos inscritos no Núcleo, foram atendidos 42 alunos do NETI, perfazendo 
um total de 100 consultas; o Grupo de estudos sobre Envelhecimento e Deficiência 
com reuniões multidisciplinar e interinstitucional realizou estudos temáticos; o Grupo de 
Ajuda Mútua das Pessoas com Doença de Parkinson e seus Familiares/Cuidadores 
com estudos e atendimento multidisciplinar; o PICG (Projeto Intercambio Comunitário em 
Gerontologia) que contribui na implementação de programas gerontológicos, realizou  em parceria 
com a Federação Catarinense dos Municípios (FECAM) a capacitação de 194 profissionais do SUAS 
acerca do processo de envelhecimento junto as prefeituras catarinenses e a inserção dos monitores 
gerontológicos em diversos grupos de convivência para pessoas idosas na Grande Florianópolis. 

A seguir serão apresentados os gráficos que ilustram os dados relativos a participação dos 
alunos em  oficinas, grupos e demais atividades do Núcleo neste ano, totalizando 603 novas vagas 
para cursos/oficinas.

Gráfico 1 – Participação de alunos por semestre

1º Semestre

2º Semestre

 No ano de 2013, foram preenchidas 1387 vagas, distribuídas em 40 turmas dos 19 cursos/
oficinas ofertados pelo Núcleo.

Ações estruturantes

A FEPESE disponibilizou em 2012 aos setores da UFSC 28 estagiários, conforme o quadro abaixo: 

Áreas de atuação dos estagiários    Número de estagiários

Centro de Pós-graduação da Administração (CPGA)    3

Centro de Pós-graduação da Economia (CPGE)     1

Secretaria do Centro Socioeconômico (CSE)     14

Departamento de Ciências da Administração ( CAD) – CSE   1

Departamento de Serviço Social (DSS) – CSE     1

Pós-graduaçao em Serviço Social –Mestrado     1

Programa de Pós-graduação em Conatbilidade (PPGC)    1

Departamento Ciências Contábeis (CCN) – CSE     1

Departamento de Ciências Econômicas (CCN) – CSE    1

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Pesquisa Científica (PIBIC)  3

Projeto China Economia Mundo Brasil      1
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Gráfico 3 – Relação de cursos de língua estrangeira do NETI  

e número de alunos por semestre, 2013.

Gráfico 2 – Representação da distribuição das 1387 vagas oferecidas  

para idosos nas principais atividades do NETI, 2013.

Abaixo apresentamos a participação das vagas preenchidas por cursos de línguas oferecidos 
pelo núcleo.
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A FEPESE, na sua missão de apoio à UFSC, patrocina integralmente quatro revistas técnicas semestrais 

no Centro Socioeconômico, são elas:

Revista Katálysis – Revista de Serviço Social (RSS) do 
Departamento de Serviço Social
A Revista Katálysis (RK), produzida pelo Programa de Pós-graduação em Serviço Social e do Curso de 

Graduação em Serviço Social, é um periódico científico, semestral, arbitrado e indexado, de circulação nacio-
nal, com inserção em países de língua hispânica e em Portugal, voltado para assistentes sociais e profissionais 
de áreas afins, professores, pesquisadores e para os segmentos da sociedade civil e política comprometidos 

com a construção de uma sociedade justa, participativa e democrática.

Revista Textos de Economia do 
departamento de Ciências Econômicas
A Revista Textos de Economia (RTE) publica artigos iné-

ditos de todas as filiações teóricas das Ciências Econômicas e das 

demais Ciências Sociais Aplicadas.

Revista Contemporânea de 
Contabilidade do Departamento de 
Ciências Contábeis 
A Revista Contemporânea de Contabilidade (RCC) tem por 

missão interagir com diferentes públicos e instituições no que diz 
respeito aos conhecimentos contábeis, tanto em nível nacional 
como internacional, divulgar e fomentar o desenvolvimento de 
metodologias e de procedimentos nas áreas do ensino, da pesquisa 
e da extensão em atividades contábeis. Além disso, esse periódico 
contribui para a formação humana e profissional nos limites das 
discussões e das possibilidades das Ciências Econômicas e Socio-

aplicadas.

Revista de Ciências da Administração 
do Departamento de Ciências da Administração
A Revista de Ciências da Administração (RCA) tem como foco a divulga-

ção da produção científica em Ciências da Administração e em áreas correlatas, 
objetivando contribuir com a discussão e o desenvolvimento do conhecimento 
nessas áreas. O público-alvo é formado por pesquisadores, professores e estu-

dantes que desenvolvem estudos e pesquisas sobre temas administrativos.

A Fepese também apoia a publicação de livros didáticos e científicos da 
produção dos professores e pesquisadores da UFSC. Em 2013, também publica-

mos o livro “Fepese, 35 anos. Algumas histórias, muitos sentimentos”.

Revistas científicas
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Publicações de trabalhos

O participantes do Núcleo produziram trabalhos científicos durante o ano. Destaca-se a 
publicação da edição especial na Revista Extensio v. 10, n. 15 de Jan/Jun 2013 (https://periodicos.
ufsc.br/index.php/extensio/issue/view/1989/showToc).

 
Abaixo segue a relação das produções:

EFFTING, Marilda  Aparecida de Oliveira. A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS - UM PROCESSO INTERGERACIONAL. Pôster 

apresentado na 65ª Reunião anual da Sociedade Brasileira para Progresso da Ciência/SBPC, que ocorreu de 21 a 26 

de julho de 2013, na Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, em Recife/PE. 

FIGURELLI, Roberto Capparelli. Cinema, a sétima arte. Extensio: Revista Eletrônica de Extensão, v. 10, n. 15, p. 110-

119, 2013.

KOERICH, Adélia B; OYARZABAL, Myrian Vasques. Espanõl para la tercera edad:  una reflexión acerca de la prática 

docente y del material didáctico. Apresentado no XV congreso brasilenõ de Profesores de español, em julho de 

2013, na Universidade Federal do Pernambuco/UFPE.

_______. O ensino da Língua Espanhola para alunos da Terceira Idade: repensando o material didático. 

Apresentado no IV SILID/ III SIMAR, realizado nos dias 30, 31 de julho e 1 de agosto de 2013, na PUC/RIO.

LISBOA, Teresa Kleba; VIEIRA, Cristiane. O Processo de empoderamento de idosas integrantes do Núcleo de Estudos 

da Terceira Idade da UFSC. Extensio: Revista Eletrônica de Extensão, v. 10, n. 15, p. 91-100, 2013.

LOPES, Marize Amorim; BENEDETTI, Tania Rosane Bertoldo. Retrospectiva do programa de atividade física do CDS/

UFSC oferecido à pessoa idosa. Extensio: Revista Eletrônica de Extensão, v. 10, n. 15, p. 61-70, 2013.

OYARZABAL, Myrian Vasques et al. Español para la tercera edad: resignificación y valoración social de alumnos y 

professores. Extensio: Revista Eletrônica de Extensão, v. 10, n. 15, p. 38-43, 2013.

_______. O ensino de espanhol para a terceira idade. Minicurso ministrado durante o I Encontro Brasil e Argentina 

para formação de professores de Espanhol, realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina/UFSC, durante os 

dias 03 a 04 de outubro de 2013

ROLIM, Maria Rita Pimenta. Relato de experiência da terapia fonoaudiológica com enfoque vocal no grupo de 

Parkinson–NETI/APASC. Extensio: Revista Eletrônica de Extensão, v. 10, n. 15, p. 71-77, 2013.

SALES, Márcia Barros et al. Design Centrado no Usuário: Criando Recursos Didáticos para Idosos. RENOTE, v. 11, n. 

1, 2013.

SALES, Márcia Barros; DE SALES, André Barros; AMARAL, Marília Abrahão. Inclusão digital de idosos: abordagem 

ergonômica e inteligências múltiplas para elaboração de material didático. Extensio: Revista Eletrônica de 

Extensão, v. 10, n. 15, p. 140-152, 2013.

SALES, Márcia Barros; Jecy Eli S. C. da Silva; Maria Helena P. dos Santos. Oficinas de Inclusão Digital para Terceira 

Idade. Pôster apresentado no Congresso Internacional da ABRUNATI; XIII Forúm internacional de Coordenadores 

de Projetos da Terceira Idade de Instituições de Ensino Superior e XII Encontro Nacional de Estudantes da Terceira 

Idade de Instituições de Ensino Superior, que ocorreu no período de 29/9 a 02/10/2013 em Foz do Iguaçu-PR.
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