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PALAVRA DA  

DIRETORIA

No ano de 2014, a FEPESE continuou crescendo como Fundação de 
apoio à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), mantendo 
sua posição junto à sociedade catarinense como instituição reco-
nhecida 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 carên-
cias 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 tare-
fas, fazendo com que as organizações busquem fortalecer a capacida-
de 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 2012, acreditaram 
na força de trabalho, na capacidade técnica e na competência desta 
Fundação.

Florianópolis, 31 de dezembro de 2014.

Presidente da Diretoria Executiva (FEPESE)
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A Instituição

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

A FEPESE tem duração por prazo indeterminado, instituída por 
escritura pública lavrada no Cartório do Tabelionato de Notas da Co-
marca de Florianópolis, Santa Catarina, na folha 265, do Livro nº 3, 
sob o nº 1.557, em 20 de julho de 1962, e registrada em 21 de dezem-
bro de 1977, sob o nº 128, na folha 137, do Livro nº 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, administração e ciências contábeis, com o ob-
jetivo de coordenar e de executar pesquisas, ensinar e prestar serviços 
de interesse comunitário na área econômica e aperfeiçoar professores 
e alunos do Centro Socioeconômico e das demais áreas da UFSC.

A estrutura física da FEPESE está localizada no Campus Universi-
tário da UFSC, no Bairro Trindade, na cidade de Florianópolis, em edi-
fício próprio com 1.111 m2, com equipamentos e instalações modernas.
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Finalidades
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 universitária e de desenvol-
vimento institucional, científico e tecnológico, preferencialmente no 
âmbito socioeconômico e sempre em estreita colaboração com a Uni-
versidade Federal de Santa Catarina; promover cursos, seminários, 
palestras e outras atividades correlatas, do interesse da comunidade 
universitária e de outros segmentos da sociedade; participar e apoiar 
na elaboração e na execução de projetos técnico-científicos, culturais, 
artísticos e desportivos, viabilizando os recursos financeiros necessá-
rios a sua execução e utilizando os benefícios fiscais facultados pela 
legislação; estimular e promover consultoria técnica de alto nível, 
programas de capacitação e prestação de serviços técnico especializa-
dos, no atendimento às solicitações de empresas, entidades, órgãos e 
instituições de natureza pública ou privada, nacionais ou estrangei-
ras, destacando, entre outros: planejamento, organização, execução 
e avaliação de programas e projetos de desenvolvimentos nas áreas 
social, econômica e jurídica: planejamento, organização, execução e 
avaliação de programas e projetos de gestão orçamentária e financei-
ra: planejamento, organização, execução e avaliação de programas e 
projetos de desenvolvimento institucional e de programas de qualifi-
cação e atualização profissional, com ênfase na melhoria da qualida-
de e competitividade de pessoas e organizações: estudos, pesquisas, 
consultorias e serviços técnicos especializados nas áreas social, eco-
nômica, jurídica e correlatas; planejamento de políticas de informá-
tica, modernização organizacional, desenvolvimento, implantação e 
manutenção de projetos de informatização e suporte a recursos com-
putacionais: estudos, pesquisas e planejamento em recursos hídricos 
e meio ambiente; 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, 
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armazenar, analisar e divulgar dados e informa-
ções socioeconômicos, em parceria com entida-
des públicas ou privadas, interessadas em seus 
resultados; realizar recrutamento e seleção de 
pessoal, participando do processo, no todo ou 
em parte; atuar como Agente de integração, na 
forma da Lei nº 6.494/77, regulamentada pelo 
Decreto nº 87.497/82; propiciar, através de está-
gio, a complementação do ensino e da aprendi-
zagem a serem planejados, executados, acom-
panhados e avaliados em conformidade com os 
currículos, programas e calendários escolares, a 
fim de se constituírem em instrumento prático, 
de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico 
e de relacionamento humano; identificar, para 
as instituições de ensino, as oportunidades de 
estágios curriculares junto às pessoas jurídicas 
de direito público e privado; facilitar o ajuste 
das condições de estágios curriculares; prestar 
serviços administrativos de cadastramento de 
estudantes, campos e oportunidades 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 traba-
lhou neste último ano e é com grande satisfação 
que, nesta oportunidade, apresenta os resulta-
dos, fruto do trabalho e da dedicação de toda 
equipe que não economizou esforços para que a 
instituição se tornasse um expoente em sua área 
de atuação.

No ano de 2014, realizou 55 projetos, destes 
12 foram com UFSC, atuando como fundação de 
apoio.

Missão
Apoiar a Universidade 
Federal de Santa Cata-
rina no cumprimento 
de sua missão insti-
tucional, no âmbito 
socioeconômico, por 
meio do ensino, da 
pesquisa e da presta-
ção de serviços.

Visão
Ser reconhecida pela 
comunidade acadê-
mica e pela sociedade 
como uma institui-
ção de excelência e 
indispensável à uni-
versidade, que atua 
com seriedade e ética, 
contando com profis-
sionais competentes e 
oferecendo produtos 
e serviços de elevada 
qualidade.
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Figura 2 Organograma FEPESE
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Conselho Curador (gestão 2012/2016)

Membros Titulares
Prof. Flávio da Cruz
Prof. Erves Ducati
Prof. Lindomar Antônio Fabro
Profª Marilda Todescat 
Prof. Helton Ricardo Ouriques 
Prof. José Francisco Salm 
Prof. Luiz Otávio Pimentel 
Prof. Vladimir Arthur Fey 

Conselho Fiscal (gestão 2012/2014)

Membros Titulares
Profª. Bernadete Limongi
Prof. Fernando Seabra
Prof. Marcus Venicius Andrade de Lima

Membros Suplentes
Prof. Luiz Moretto Neto
Prof. Silvio Antonio Ferraz Cário

Diretoria Executiva (gestão 2012/2014)

Presidente: Alexandre Marino Costa

Diretor Adm. Financeiro: Prof. Mauro Dos Santos Fiuza
Diretor Operacional: Prof. Marcos Baptista Lopez Dalmau

Superintendente: Prof. Altair Acelon de Melo
Superintendente Adjunto: Dr. Thiago Augusto Teixeira
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Atividades 
Realizadas e  
em Andamento

Projetos de Pesquisa 
a) Objetivo Participar como fundação de apoio à UFSC no processo 
de pesquisa voltada para a criação e a produção científica ou tecno-
lógica como atividade indissociável do ensino e da extensão, visando 
a ampliação do conhecimento para o desenvolvimento do Estado de 
Santa Catarina e do País.

b) Ações Manter, através de processos de gestão, com base na coo-
peração técnica, científica e administrativa com a UFSC, a celebração 
de convênios e de contratos, articulados dentro das suas finalidades.

c) 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 departa-
mentos de origem dos projetos, em conformidade com o art. 6º, §2º, 
do Decreto nº 10.423/20101.

1 §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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Projetos de Pesquisa  
Realizados e em Andamento

Projeto: 004/2014 Contrato: Convênio Finep no 0113029400

Nome: FINEP Sisasolda II

Objeto simplificado: Materiais de realização de ensaios de soldagem previstos nas metas do 
projeto.

Projeto: 005/2014 Contrato: CONTRATO UFSC 223/2013

Nome: Gestão de Políticas Públicas para Ambientes de Inovação: Estudos e Proposições para 
o PNI

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de servi-
ço pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto: “Gestão 
de Políticas Públicas para ambientes de inovação: estudos e proposições para o PNI”, conforme 
o Plano de Trabalho (Anexo II), financiado pelo MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA e 
INOVAÇÃO (MCTI).

Projeto: 013/2014 Contrato: CONTRATO UFSC 027/2014

Nome: Gestão de Resíduos Químicos e Especiais na UFSC

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de 
serviço pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para a execução do Projeto de 
Desenvolvimento Institucional: “GESTÃO DE RESÍDUOS QUÍMICOS E ESPECIAIS NA UFSC: DA 
PRODUÇÃO À DISPOSIÇÃO FINAL”.

Projeto: 017/2014 Contrato: CONTRATO UFSC 241/2013

Nome: Marco Regulatório

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de 
serviço pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto de 
Pesquisa: “COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA ESTUDOS E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR O APRIMO-
RAMENTO DE ARCABOUÇO REGULATÓRIO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS”, 
conforme o Plano de Trabalho (Anexo I), financiado pela Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT).

Projeto: 020/2014 Contrato: Convênio Finep no 0114007500

Nome: Aquamac - FINEP - Rede de Desenvolvimento Tecnológico e Mecanização em Aquicultura

Objeto simplificado: Rede de Desenvolvimento Tecnológico e Mecanização em 
Aquicultura.

Projeto: 023/2014 Contrato: Convênio Finep no 0114007500

Nome: Aquamac - FINEP II - Contrapartida

Objeto simplificado: Rede de Desenvolvimento Tecnológico e Mecanização em 
Aquicultura.
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Projeto: 028/2014 Contrato: CONTRATO UFSC 056/2014

Nome: NAGI - ABIMAQ Núcleo de Apoio a Gestão da Inovação nas Indústrias de Bens de Capital

Objeto simplificado: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços técnicos 
especializados, em caráter não exclusivo para: (i) implantar e operar o NAGI - ABIMAQ; (ii)
implementar uma operação piloto com uma rede de parceiros; e (iii) capacitar os colaborado-
res das empresas para a geração de inovação tecnológica, nos termos do CONVITE ABIMAQ/
NAGI N° 06 e seus anexos, no âmbito do Convênio FINEP no 01.12.0332.00, para a execução do 
Projeto intitulado “Estruturação do núcleo de apoio à gestão da inovação e operação piloto de 
implantação em empresas do setor de Máquinas e Equipamentos.

Projeto: 048/2014 Contrato: CONTRATO UFSC 160/2014

Nome: ANTAQ 2014

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de serviço 
pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para execução da Atividade de Pesquisa 
Intitulada: “Estudo sobre a Composição de Custos e Receitas para Proposição da Metodologia 
de Cálculo do Preço de Equilíbrio Econômico Financeiro na Prestação de Serviço de Transporte 
Aquaviário Longitudinal de Passageiros e Misto na Navegação Interior”, conforme o Plano de 
Trabalho (Anexo), financiado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ).

Projeto: 004/2014 Contrato: Convênio Finep no 0113029400

Nome: FINEP Sisasolda II

Objeto simplificado: Materiais de realização de ensaios de soldagem previstos nas metas do 
projeto.

Projeto: 005/2014 Contrato: CONTRATO UFSC 223/2013

Nome: Gestão de Políticas Públicas para Ambientes de Inovação: Estudos e Proposições para 
o PNI

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de servi-
ço pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto: “Gestão 
de Políticas Públicas para ambientes de inovação: estudos e proposições para o PNI”, conforme 
o Plano de Trabalho (Anexo II), financiado pelo MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA e 
INOVAÇÃO (MCTI).

Projeto: 013/2014 Contrato: CONTRATO UFSC 027/2014

Nome: Gestão de Resíduos Químicos e Especiais na UFSC

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de 
serviço pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para a execução do Projeto de 
Desenvolvimento Institucional: “GESTÃO DE RESÍDUOS QUÍMICOS E ESPECIAIS NA UFSC: DA 
PRODUÇÃO À DISPOSIÇÃO FINAL”.
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Projeto: 017/2014 Contrato: CONTRATO UFSC 241/2013

Nome: Marco Regulatório

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de 
serviço pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto de 
Pesquisa: “COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA ESTUDOS E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR O APRIMO-
RAMENTO DE ARCABOUÇO REGULATÓRIO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS”, 
conforme o Plano de Trabalho (Anexo I), financiado pela Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT).

Projeto: 020/2014 Contrato: Convênio Finep no 0114007500

Nome: Aquamac - FINEP - Rede de Desenvolvimento Tecnológico e Mecanização em Aquicultura

Objeto simplificado: Rede de Desenvolvimento Tecnológico e Mecanização em 
Aquicultura.

Projeto: 023/2014 Contrato: Convênio Finep no 0114007500

Nome: Aquamac - FINEP II - Contrapartida

Objeto simplificado: Rede de Desenvolvimento Tecnológico e Mecanização em 
Aquicultura.

Projeto: 028/2014 Contrato: CONTRATO UFSC 056/2014

Nome: NAGI - ABIMAQ Núcleo de Apoio a Gestão da Inovação nas Indústrias de Bens de 
Capital

Objeto simplificado: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços técnicos 
especializados, em caráter não exclusivo para: (i) implantar e operar o NAGI - ABIMAQ; (ii)
implementar uma operação piloto com uma rede de parceiros; e (iii) capacitar os colaborado-
res das empresas para a geração de inovação tecnológica, nos termos do CONVITE ABIMAQ/
NAGI no 06 e seus anexos, no âmbito do Convênio FINEP no 01.12.0332.00, para a execução do 
Projeto intitulado “Estruturação do núcleo de apoio à gestão da inovação e operação piloto de 
implantação em empresas do setor de Máquinas e Equipamentos.

Projeto: 048/2014 Contrato: CONTRATO UFSC 160/2014

Nome: ANTAQ 2014

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de serviço 
pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para execução da Atividade de Pesquisa 
Intitulada: “Estudo sobre a Composição de Custos e Receitas para Proposição da Metodologia 
de Cálculo do Preço de Equilíbrio Econômico Financeiro na Prestação de Serviço de Transporte 
Aquaviário Longitudinal de Passageiros e Misto na Navegação Interior”, conforme o Plano de 
Trabalho (Anexo), financiado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ).
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Projetos de Extensão
a) 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 univer-
sitários de extensão na elaboração e na implementação de políticas 
públicas voltadas para a sociedade. 

b) Ações Manter, através de processos de gestão, com base na coo-
peração técnica, científica e administrativa com a UFSC, a celebração 
de convênios e de contratos, articulados dentro das suas finalidades.

c) 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 departa-
mentos de origem dos projetos, em conformidade com o art. 6º, §2º, 
do Decreto nº 10.423/20102.

Projetos de Extensão  
Realizados e em Andamento

Projeto: 009/2014 Contrato: CONTRATO UFSC 233/2013

Nome: VALEC 2014

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de 
serviço pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto de 
Extensão: “ESTUDO DE IDENTIFICAÇÃO/VALIDAÇÃO DE LOCAIS, PROJETO “CONCEITUAL E 
MONITORAMENTO DE TERMINAIS INTERMODAIS NA MALHA DA VALEC.”

Projeto: 025/2014 Contrato: Acordo de Parceria

Nome: Certi/Sinapse

Objeto simplificado: Utilização em parceria  de Equipe e Laboratórios da CERTI.

2 §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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Projeto: 027/2014 Contrato: CONTRATO UFSC 053/2014

Nome: NOVA METODOLOGIA DE TRABALHO COM FAMÍLIAS NO SUAS: PARTICIPAÇÃO POPU-
LAR E AUTONOMIA

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de servi-
ço pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto de Exten-
são: Nova metodologia de trabalho com famílias no SUAS: Participação popular e autonomia, 
conforme o Plano de Trabalho (Anexo I), financiado pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÂO.

Projeto: 030/2014 Contrato: CONTRATO UFSC 058/2014

Nome: PLATAFORMA DE MONITORAMENTO NAS UNIDADES PENAIS DEPEN-MJ

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de 
serviço pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto de 
Extensão: “Cooperação para elaboração de projetos executivos e demais itens necessários para 
instalação de Plataforma de Monitoramento em 03 Penitenciárias Federais do Departamento 
Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça.”, conforme o Plano de Trabalho(Anexo I), finan-
ciado pelo MINISTÉRIO DA JUSTIÇA.

Projeto: 053/2014 Contrato: CONTRATO UFSC 215/2014

Nome: Organização do Processo de Seleção para Residência Médica do HU/UFSC

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de 
serviço pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto de 
Extensão: “Organização do Processo de Seleção para Residência Médica do Hospital Univer-
sitário da Universidade Federal de Santa Catarina”, conforme o Plano de Trabalho (Anexo I), 
financiado pela arrecadação por parte dos candidatos inscritos.

Projetos de Ensino
a) Objetivo Participar como fundação de apoio à UFSC no processo 
de ensino que define a indissociabilidade da extensão com a pesqui-
sa, a interdisciplinaridade e a relação bidirecional da sociedade, com 
ênfase especial na participação dos setores universitários no gerencia-
mento de programas de ensino a distância nas áreas do conhecimento 
mantidos pela UFSC, abrangendo o ensino presencial e a distância. 

b) Ações Manter, através de processos de gestão, com base na coo-
peração técnica, científica e administrativa com a UFSC, a celebração 
de convênios e de contratos, articulados dentro das suas finalidades.

c) Aprovação Institucional Todos os projetos de ensino da UFSC 
nos quais a FEPESE atua como fundação de apoio são previamente 
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aprovados, na sua íntegra, pelos respectivos centros e departamen-
tos de origem dos projetos, em conformidade com o art. 6º, §2º, do 
Decreto nº 10.423/20103.

Projetos de Ensino em Andamento

Projeto: 026/2014 Contrato: CONTRATO UFSC 045/2014

Nome: NOVA OFERTA (3ª TURMA) DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PNAP

Objeto simplificado: “O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de ser-
viço pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto: “”Nova 
Oferta (3ª Turma de Graduação em Administração Pública (PNAP), na modalidade e ensino 
a distância, no âmbito do Sistema UAB)””conforme o Plano de Trabalho (Anexo I), financiado 
pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.

Projeto: 036/2014 Contrato: CONTRATO UFSC 089/2014

Nome: Controle da Gestão Pública

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de serviço 
pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto: “CONTROLE 
DA GESTÃO PÚBLICA – MODALIDADE A DISTÂNCIA”, conforme o Plano de Trabalho (Anexo II), 
oriundos de recursos da CAPES, através do Programa UAB (Universidade Aberta do Brasil).

Projeto: 037/2014 Contrato: CONTRATO UFSC 088/2014

Nome: Controle da Gestão Pública Municipal

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de servi-
ço pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto: “CURSO 
DE PÓS-GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO EM CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL – 
MODALIDADE A DISTÂNCIA”, conforme o Plano de Trabalho (Anexo II), oriundos de recursos da 
CAPES, através do Programa UAB (Universidade Aberta do Brasil).

Outros Projetos 

Projeto: 011/2014 Contrato: 

Nome: 32o Encontro Nacional do CONFIES

Objeto simplificado: Encontro Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino 
Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica.

3 §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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Projeto: 012/2014 Contrato: Edital 06/2014

Nome: Programa Costa Atlântica

Objeto simplificado: O presente Termo de Parceria tem por objeto a prestação de apoio 
financei ro, pela FUNDAÇÃO, em nome do Programa Costa Atlântica, para a realização do 
projeto denominado “PRINCIPIOS E DIRETRIZES PARA A INCORPORAÇÃO DA ABORDAGEM TER-
RITORIAL À FORMULAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REVISÃO DE PLANOS DE MANEJO DAS UCS 
INTEGRANTES DO NGI·Sc’’’, que será desenvolvido peja BENEFICIARIA, nos moldes previstos no 
edital 06/2013 - linha 1 . Criação e Consolidação de Unidades de Conservação.

Projeto: 021/2014 Contrato: 

Nome: Organizações, Racionalidade e Desenvolvimento

Objeto simplificado: Núcleo de pesquisa.

Projeto: 024/2014 Contrato: 6000.0087801.13.2

Nome: Empreendedorismo nas Rendas de Bilro - PETROBRAS

Objeto simplificado: O presente Contrato tem por objeto o patrocínio, pela PETROBRAS, ao 
projeto “Empreendedorismo nas Rendas de Bilro: Formação de Competências e Comércio Justo 
para as Mulheres Rendeiras da Ilha De Santa Catarina”, que visa qualificar rendeiras e suas filhas 
e netas para o empreendedorismo e promoção do comércio de renda de bilro. Cabe registrar 
que o referido projeto foi contemplado no Processo de Seleção Pública de 2012 do Programa 
PETROBRAS Desenvolvimento & Cidadania, cuja realização está a cargo da PATROCINADA.

Projeto: 025/2014 Contrato: 

Nome: Certi/Sinapse

Objeto simplificado: Pagamento pela FEPESE de equipe da Certi, pois eles não podem efetuar.

Projeto: 032/2014 Contrato: 082/2014

Nome: Prefeitura de Itajaí - Consultoria

Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a execução de serviços técnicos es-
pecializados de consultoria na área definanças públicas, envolvendo aspectos de alta complexi-
dade na execução orçamentária e financeira, planejamento da receita e despesa, tabulação dos 
balancetes em forma gerencial, por solicitação da Secretaria da Fazenda do Município de Itajaí.

Projeto: 044/2014 Contrato: 

Nome: 3º Seminário de Segurança Pública

Objeto simplificado: Gestão Administrativa e financeira ao 3º Seminário de Segurança Públi-
ca (Notes).

Projeto: 045/2014 Contrato: 

Nome: Congresso Linked Open Data Brasil

Objeto simplificado: Gestão Administrativa e financeira ao Congresso Linked Open Data 
Brasil (Notes).
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Projeto: 046/2014 Contrato: 

Nome: PROFAP  GestCon

Objeto simplificado: Estimular, apoiar e garantir o desenvolvimento de novos projetos do 
GestCon.

Projeto: 052/2014 Contrato: Contrato de Prestação de Serviço

Nome: RECEPETI - Rede Catarinense de Inovação

Objeto simplificado: O presente contrato tem por objetivo apoiar a contratante na realização 
de benchmarking sobre gestão de habitats de inovação - o caso da rede de centros de inova-
ção de Santa Catarina, com a contratação da metodologia da Stanford Research Institute (SRI) 
e a palestra da Rede de Parques Tecnológicos da Catalunha (XPCAT),  além de outras ações 
indicadas na proposta de trabalho.

Certames Públicos

Projeto: 001/2014 Contrato: 001/PMC/2014

Nome: Concurso PM Criciúma 2014 - Edital 01/2014, 02/2014 e 03/2014

Objeto simplificado: Constitui objeto do presente contrato a Contrataçao de entidade 
especializada na realização de concurso público e processo seletivo, a ser realizados em 
etapa única para todos os cargos com a aplicação de prova objetiva; auxiliar na elaboração 
de editais: criar mecanismos de inscrições; elaborar provas em conformidade com o progra-
ma das disciplinas; aplicar e corrigir provas; responder os recursos administrativos e judiciais 
relacionados às suas obrigações até a homologação final dos certames. bem como reallzar 
o acompanhamento, controle e divulgação final dos resultados do Concurso Público para as 
áreas da Saúde e Educação do Município de Criciúma e Processo Seletivo para ACS e Agente 
de Combate á Endemias.

Projeto: 002/2014 Contrato: 006/2014/MP

Nome: Concurso Ministério Público 2014

Objeto simplificado: Contratação de instituição especializada para operacionalizar o 
concurso público para provimento de cargos efetivos de servidores do Ministério Público de 
Santa Catarina para os cargos constantes do Anexo I e nos prazos estipulados no cronograma 
contido no Anexo II, partes integrantes deste contrato.

Projeto: 006/2014 Contrato: 01/FCEE/14

Nome: Concurso FCEE 2014

Objeto simplificado: Constitui objeto do presente contrato a contratação de entidade 
especializada para Planejamento, Administração e Execução de Concurso Público, visando o 
provimento de cargos no quadro de professores efetivos da Fundação Catarinense de Educa-
ção Especial.
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Projeto: 008/2014 Contrato: 81/SMF/14

Nome: Concurso Público  PMF Auditor Fiscal 2014 - Edital 003/2014

Objeto simplificado: Concurso Público destinado ao provimento do Cargo de Fiscal de Tribu-
tos do Quadro Único de Pessoa Civil da Administração Direta da PMF.

Projeto: 010/2014 Contrato: 14/2014

Nome: Concurso EMASA 2014 - prova dia 23/03/2014 - Balneário

Objeto simplificado: Concurso público para o provimento de 12 (doze) vagas de nível médio 
para o cargo de Operador de Estação a serem lotados na EMASA.

Projeto: 014/2014 Contrato: PJ. 038/2014

Nome: Concurso Deinfra - Advogado Autárquico  2014 Edital 001

Objeto simplificado: O Presente contrato tem por objeto a prestação de serviços Técnico-Es-
pecializados de organização, planejamento, elaboração, divulgação na internet, suporte para 
as inscrições, execução e realização da Prova Objetiva, Prova Discursiva, Prova de Títulos e di-
vulgação de todas as etapas do Concurso Publico destinado ao preenchimento de vagas para 
o cargo de Advogado Autárquico do DEINFRA, pelos valores constantes na proposta de preços 
apresentada pela contratada, em decorrência da Inexigibilidade de Licitação 001/2014.

Projeto: 018/2014 Contrato: 081/2014

Nome: Processo Seletivo Emergencial Educação PMSJ 2014 - 001/2014

Objeto simplificado: O objeto deste termo consiste na Contratação de empresa de prestação 
de serviços técnicos na organização, planejamento , execução de processo seletivo emergen-
cial para contratação de ACT’s para a rede municipal de Ensino de São José (SC).

Projeto: 019/2014 Contrato: 055/2014

Nome: Concurso Guarda Municipal - Balneário Camboriú 2014

Objeto simplificado: Constitui objeto do presente contrato, a realização, por parte da Con-
tratada, para realização de Concurso público destinado ao preenchimento de vagas para os 
cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal da Secretaria de Gestão em Segurança e 
Incolumidade Pública, obedecendo às especificações do “Termo de Referência’ (em anexo), na 
forma da proposta apresentada.

Projeto: 035/2014 Contrato: 002/2014

Nome: Concurso MP/TCE SC - Editais 1, 2, 3/2014

Objeto simplificado: Contratação de instituição especializada para operacionalizar o concur-
so público para provimento de cargos efetivos de procurador e servidores da Procuradoria do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas de Santa Catarina, constantes do Anexo I e nos 
prazos estipulados no cronograma contido no Anexo II, partes integrantes deste contrato.



RELATÓRIO 
GESTÃO 201420

Projeto: 038/2014 Contrato: 598/2014

Nome: PM Palhoça - Serviços de Capacitação JUL 2014

Objeto simplificado: Contratação de empresa especializada para treinamento em Sistema de 
Gestão Pública aos funcionários da Prefeitura da Palhoça.

Projeto: 039/2014 Contrato: 837/SME/2014

Nome: Concurso EDUCA 2014 - Edital 010/2014

Objeto simplificado: Contratação de empresa especializada para a realização de Concursos 
Públicos para o cargo de Magistério, para as Unidades Educativas da Rede Municipal de Ensino 
de Florianópolis.

Projeto: 040/2014 Contrato: 838/SME/2014

Nome: Processo Seletivo EDUCA 2014 AGO - Edital 011/2014

Objeto simplificado: Contratação de empresa especializada para a realização de Processo Se-
letivo de Substitutos do Magistério, para as Unidades Educativas da Rede Municipal de Ensino 
de Florianópolis, com o objetivo de garantir o início do ano letivo  de 2015.

Projeto: 042/2014 Contrato: 009/2014

Nome: Jucesc - Prova Italiano

Objeto simplificado: A Contratada obriga-se a prestar para a Contratante o serviço relativo a 
contratação de banca constituída por profissionais fluentes no idioma italiano, para aplicação 
de prova oral à candidata Ernesta Perri Ganzo Fernandes, em virtude de decisão judicial profe-
rida nos autos do processo no 023.10.023774-9.

Projeto: 043/2014 Contrato: 159/2014

Nome: Concurso Prefeitura de Videira - AGO 2014

Objeto simplificado: A Contratada por força do presente instrumento obriga-se junto ao 
Município de Videira a Operacionalizar o Concurso Público para provimento de Cargos efetivos 
de servidores do Município de Videira para os Cargos Constantes do Anexo I, parte integrante 
do Contrato.

Projeto: 047/2014 Contrato: 

Nome: Processo Seletivo São José - Edital 005/2014 - peova dia 09/11

Objeto simplificado: 

Projeto: 049/2014 Contrato: PCDL no 14/00106428

Nome: Concurso Celesc 2014 - Edital 001/2014

Objeto simplificado: Constitui objeto do presente contrato a contratação de instituição 
especializada no Planejamento, Administração e Execução de Concurso Público, visando o 
provimento de pessoal e formação de um cadastro de reserva para a Celesc Distribuição SA, 
conforme Especificações Técnicas (Anexo I).



RELATÓRIO 
GESTÃO 2014 21

Projeto: 050/2014 Contrato: 252/2014

Nome: Concurso ACT - Palhoça Editais 002 e 003

Objeto simplificado: O objetivo do presente contrato consiste na contratação de empresa 
para prestação de serviços de planejamento, elaboração, divulgação, execução, realização das 
provas e ainda, a participação conjunta na elaboração do edital, acompanhamento , controle 
e divulgação final dos resultados para realização de Concurso Público da Prefeitura Municipal 
de Palhoça - Secretaria de Educação , para contratação de Professores Admitidos por Caráter 
Temporário (ACT), e contratação de Agente de Serviços Gerais e Merendeiras, por Caráter Tem-
porário, conforme preconiza as Leis nos 3.683/2012 e 3.335/2010, para suprir as necessidades 
do calendário escolar do exercício de 2015.

Projeto: 051/2014 Contrato: 201/PMI/2014

Nome: Concurso Içara 2014

Objeto simplificado: Constitui objeto do presente contrato a contrataçãoo de instituição para 
oferecer procedimentos necessários de planejamento, elaboração, divulgação na internet, 
execução e realização das provas e divulgação de todas as etapas do Processo Seletivo e do 
Concurso Público para ingresso em caráter temporário e definitivo no quadro de funcionários 
do Município de Içara, conforme Anexo I.

Projeto: 054/2014 Contrato: Dispensa de Licitação - Proc no 052/2014

Nome: Concurso SCPAR - Porto de Imbituba S.A

Objeto simplificado: Contratação de instituição especializada para operacionalizar o concur-
so público para provimento de cargos do quadro de pessoal da SCPar Porto de Imbituba S.A.

Projeto: 055/2014 Contrato: Contrato 282/PMT/2014

Nome: Concurso PMT Tjucas ACT Educação 2014

Objeto simplificado: Contratação de empresa para realização de Processo Seletivo, da Secre-
taria Municipal de Educação, do município de Tijucas (SC).
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Relação Total dos 
Projetos Iniciados 
no Ano de 2014

Projeto: 001/2014 Contrato: 001/PMC/2014 Tipo: CONCURSO

Nome: Concurso PM Criciúma 2014 - Edital 01/2014, 02/2014 e 03/2014

Objeto simplificado: Constitui objeto do presente contrato a Contratação de entidade espe-
cializada na realização de concurso público e processo seletivo, a ser realizados em etapa única 
para todos os cargos com a aplicação de prova objetiva; auxiliar na elaboração de editais: criar 
mecanismos de inscrições; elaborar provas em conformidade com o programa das disciplinas; 
aplicar e corrigir provas; responder os recursos administrativos e judiciais relacionados às suas 
obrigações até a homologação final dos certames controle e divulgação final dos resultados 
do Concurso Público para as áreas da Saúde e Educação do Município de Criciúma e Processo 
Seletivo para ACS e Agente de Combate á Endemias.

Projeto: 002/2014 Contrato: 006/2014/MP Tipo: CONCURSO

Nome: Concurso Ministério Público 2014

Objeto simplificado: Contratação de instituição especializada para operacionalizar o 
concurso público para provimento de cargos efetivos de servidores do Ministério Público de 
Santa Catarina para os cargos constantes do Anexo I e nos prazos estipulados no cronograma 
contido no Anexo II, partes integrantes deste contrato.

Projeto: 003/2014 Contrato: 006/2014 Tipo: PÚBLICO

Nome: Concurso São José Secretaria de Administração e Saúde 2014

Objeto simplificado: O objeto da dispensa licitatória, da qual se origina este Termo, consiste 
na contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de organização, planejamento 
e execução de “Concurso público para provimento de cargos efetivos destinados ao quadro da 
Secretaria de Administração e Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São José (SC)”.

Projeto: 004/2014 Contrato: Conv. Finep no 0113029400 Tipo: PESQUISA

Nome: FINEP Sisasolda II

Objeto simplificado: Materiais de realização de ensaios de soldagem previstos nas metas do 
projeto.

Projeto: 005/2014 Contrato: 223/2013 Tipo: PESQUISA

Nome: Gestão de Políticas Públicas para Ambientes de Inovação: Estudos e Proposições para 
o PNI

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de servi-
ço pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto: “Gestão 
de Políticas Públicas para ambientes de inovação: estudos e proposições para o PNI”, conforme 
o Plano de Trabalho (Anexo II), financiado pelo MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA e 
INOVAÇÃO (MCTI).
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Projeto: 006/2014 Contrato: 01/FCEE/14 Tipo: CONCURSO

Nome: Concurso FCEE 2014

Objeto simplificado: Constitui objeto do presente contrato a contratação de entidade 
especializada para Planejamento, Administração e Execução de Concurso Público, visando o 
provimento de cargos no quadro de professores efetivos da Fundação Catarinense de Educa-
ção Especial.

Projeto: 007/2014 Contrato: 19/2014 Tipo: CAPACITAÇÃO

Nome: Capacitação PM São José 2014

Objeto simplificado: Curso de Formação Continuada para professores, Funcionários e Espe-
cialistas da rede municipal de ensino de São José.

Projeto: 008/2014 Contrato: 81/SMF/14 Tipo: CONCURSO

Nome: Concurso Público  PMF Auditor Fiscal 2014 - Edital 003/2014

Objeto simplificado: Concurso Público destinado ao provimento do Cargo de Fiscal de Tribu-
tos do Quadro Único de Pessoa Civil da Administração Direta da PMF.

Projeto: 009/2014 Contrato: 233/2013 Tipo: EXTENSÃO

Nome: VALEC 2014

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de 
serviço pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto 
de Extensão: “ESTUDO DE IDENTIFICAÇÃO/ VALIDAÇÃO DE LOCAIS, PROJETO CONCEITUAL E 
MONITORAMENTO DE TERMINAIS INTERMODAIS NA MALHA DA VALEC.”

Projeto: 010/2014 Contrato: 14/2014 Tipo: CONCURSO

Nome: Concurso EMASA 2014 - prova dia 23/03/2014 - Balneário

Objeto simplificado: Concurso público para o provimento de 12 (doze) vagas de nível médio 
para o cargo de Operador de Estação a serem lotados na EMASA.

Projeto: 011/2014 Contrato: Tipo: PRIVADO

Nome: 32º Encontro Nacional do CONFIES

Objeto simplificado: Encontro Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino 
Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica.

Projeto: 012/2014 Contrato: Edital 06/2014 Tipo: PRIVADO

Nome: Programa Costa Atlântica

Objeto simplificado: O presente Termo de Parceria tem por objeto a prestação de apoio 
financei ro, pela FUNDAÇÃO, em nome do Programa Costa Atlântica, para a realização do 
projeto denominado “PRINCIPIOS E DIRETRIZES PARA A INCORPORAÇÃO DA ABORDAGEM TER-
RITORIAL À FORMULAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REVISÃO DE PLANOS DE MANEJO DAS UCS 
INTEGRANTES DO NGI·Sc’’’, que será desenvolvido peja BENEFICIARIA, nos moldes previstos no 
edital 06/2013 - linha 1 . Criação e Consolidação de Unidades de Conservação.
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Projeto: 013/2014 Contrato: 027/2014 Tipo: PESQUISA

Nome: Gestão de Resíduos Químicos e Especiais na UFSC

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de 
serviço pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para a execução do Projeto de 
Desenvolvimento Institucional: “GESTÃO DE RESÍDUOS QUÍMICOS E ESPECIAIS NA UFSC: DA 
PRODUÇÃO À DISPOSIÇÃO FINAL”.

Projeto: 014/2014 Contrato: PJ. 038/2014 Tipo: CONCURSO

Nome: Concurso Deinfra - Advogado Autárquico  2014 Edital 001

Objeto simplificado: O Presente contrato tem por objeto a prestação de serviços Técnico-Es-
pecializados de organização, planejamento, elaboração, divulgação na internet, suporte para 
as inscrições, execução e realização da Prova Objetiva, Prova Discursiva, Prova de Títulos e di-
vulgação de todas as etapas do Concurso Publico destinado ao preenchimento de vagas para 
o cargo de Advogado Autárquico do DEINFRA, pelos valores constantes na proposta de preços 
apresentada pela contratada, em decorrência da Inexigibilidade de Licitação 001/2014.

Projeto: 015/2014 Contrato: 006/2014 Tipo: PÚBLICO

Nome: Impactos Sociais e Econômicos do Governo Catarinense nos Setores do Turismo, 
Cultura e Esporte

Objeto simplificado: O objeto deste contrato é a prestação de serviços, pela Contratada 
à Contratante, para realização de Projeto denominado “Impactos Sociais e Econômicos do 
Governo Catarinense nos setores do Turismo, Cultura e Esporte”, cujas especificações constam 
anexas e demais peças integrantes da Dispensa de Licitação no 018/2014.

Projeto: 016/2014 Contrato: 007/2014 Tipo: PÚBLICO

Nome: Inventário das Estruturas e Infraestrutura dos Setores do Turismo, Cultura e Esporte

Objeto simplificado: O objeto deste contrato é a prestação de serviços, pela Contratada 
à contratante, para realização de Inventário das Estruturas e Infraestrutura dos Setores de 
Turismo, Cultura e esporte, cujas especificações constam anexas e demais peças integrantes da 
Dispensa de Licitação no 020/2014.

Projeto: 017/2014 Contrato: 241/2013 Tipo: PESQUISA

Nome: Marco Regulatório

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de 
serviço pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto de 
Pesquisa: “COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA ESTUDOS E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR O APRIMO-
RAMENTO DE ARCABOUÇO REGULATÓRIO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS”, 
conforme o Plano de Trabalho (Anexo I), financiado pela Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT).

Projeto: 018/2014 Contrato: 081/2014 Tipo: CONCURSO

Nome: Processo Seletivo Emergencial Educação PMSJ 2014 - 001/2014

Objeto simplificado: O objeto deste termo consiste na Contratação de empresa de prestação 
de serviços técnicos na organização, planejamento , execução de processo seletivo emergen-
cial para contratação de ACT’s para a rede municipal de Ensino de São José (SC).
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Projeto: 019/2014 Contrato: 055/2014 Tipo: CONCURSO

Nome: Concurso Guarda Municipal - Balneário Camboriú 2014

Objeto simplificado: Constitui objeto do presente contrato, a realização, por parte da Con-
tratada, para realização de Concurso público destinado ao preenchimento de vagas para os 
cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal da Secretaria de Gestão em Segurança e 
Incolumidade Pública, obedecendo às especificações do “Termo de Referência’ (em anexo), na 
forma da proposta apresentada.

Projeto: 020/2014 Contrato: Conv. Finep no 0114007500 Tipo: PESQUISA

Nome: Aquamac - FINEP - Rede de Desenvolvimento Tecnológico e Mecanização em Aquicultura

Objeto simplificado: Rede de Desenvolvimento Tecnológico e Mecanização em Aquicultura.

Projeto: 021/2014 Contrato: Tipo: PRIVADO

Nome: Organizações,Racionalidade e Desenvolvimento

Objeto simplificado: Núcleo de pesquisa.

Projeto: 022/2014 Contrato: Prestação de Serviço Tipo: PÚBLICO

Nome: Malha Ferroviária Norte Sul em Goias - TJW

Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto o estudo de demanda, qualificação 
e projeto conceitual para instalação de um terminal ferroviário, na malha da ferrovia Norte-Sul, 
no estado de Goiás, conforme proposta técnica de março/2014, que faz parte integrante deste 
contrato.

Projeto: 023/2014 Contrato: Conv. Finep no 0114007500 Tipo: PESQUISA

Nome: Aquamac - FINEP II - Contrapartida

Objeto simplificado: Rede de Desenvolvimento Tecnológico e Mecanização em Aquicultura.

Projeto: 024/2014 Contrato: 6000.0087801.13.2 Tipo: PRIVADO

Nome: Empreendedorismo nas Rendas de Bilro - PETROBRAS

Objeto simplificado: O presente Contrato tem por objeto o patrocínio, pela PETROBRAS, ao 
projeto “Empreendedorismo nas Rendas de Bilro: Formação de Competências e Comércio Justo 
para as Mulheres Rendeiras da Ilha De Santa Catarina”, que visa qualificar rendeiras e suas filhas 
e netas para o empreendedorismo e promoção do comércio de renda de bilro. Cabe registrar 
que o referido projeto foi contemplado no Processo de Seleção Pública de 2012 do Programa 
PETROBRAS Desenvolvimento & Cidadania, cuja realização está a cargo da PATROCINADA.

Projeto: 025/2014 Contrato: Tipo: PRIVADO

Nome: Certi/Sinapse

Objeto simplificado: Pagamento pela FEPESE de equipe da Certi, pois eles não podem efetuar.
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Projeto: 026/2014 Contrato: 045/2014 Tipo: ENSINO

Nome: Nova Oferta (3ª Turma) de Graduação em Administração Pública – PNAP

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de ser-
viço pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto: “Nova 
Oferta (3ª Turma de Graduação em Administração Pública – PNAP, na modalidade e ensino a 
distância, no âmbito do Sistema UAB)”conforme o Plano de Trabalho (Anexo I), financiado pelo 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.

Projeto: 027/2014 Contrato: 053/2014 Tipo: EXTENSÃO

Nome: NOVA METODOLOGIA DE TRABALHO COM FAMÍLIAS NO SUAS: PARTICIPAÇÃO POPU-
LAR E AUTONOMIA

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de servi-
ço pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto de Exten-
são: “Nova metodologia de trabalho com famílias no SUAS: Participação popular e autonomia.”, 
conforme o Plano de Trabalho (Anexo I), financiado pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÂO.

Projeto: 028/2014 Contrato: 056/2014 Tipo: PESQUISA

Nome: NAGI - ABIMAQ Núcleo de Apoio a Gestão da Inovação nas Indústrias de Bens de Capital

Objeto simplificado: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços técnicos 
especializados, em caráter não exclusivo para: (i) implantar e operar o NAGI - ABIMAQ; (ii)
implementar uma operação piloto com uma rede de parceiros; e (iii) capacitar os colaborado-
res das empresas para a geração de inovação tecnológica, nos termos do CONVITE ABIMAQ/
NAGI N° 06 e seus anexos, no âmbito do Convênio FINEP N°01.12.0332.00, para a execução do 
Projeto intitulado “Estruturação do núcleo de apoio à gestão da inovação e operação piloto de 
implantação em empresas do setor de Máquinas e Equipamentos.

Projeto: 029/2014 Contrato: 64/2014 Tipo: PÚBLICO

Nome: Secretaria de Estado da Educação - Gestão de Unidades Escolares - SED

Objeto simplificado: O presente Contrato tem objeto a contratação de uma Instituição Públi-
ca ou Privada sem fins lucrativos, para prestação de serviços técnicos especializados visando 
constituir Banca Avaliadora dos Planos de gestão das Unidades Escolares da Educação Básica 
e Profissional da rede estadual de educação, em todos os níveis e modalidades de ensino, 
conforme proposta comercial apresentada.

Projeto: 030/2014 Contrato: 058/2014 Tipo: EXTENSÃO

Nome: PLATAFORMA DE MONITORAMENTO NAS UNIDADES PENAIS DEPEN-MJ

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de 
serviço pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto de 
Extensão: “Cooperação para elaboração de projetos executivos e demais itens necessários para 
instalação de Plataforma de Monitoramento em 03 Penitenciárias Federais do Departamento 
Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça.”, conforme o Plano de Trabalho (Anexo I), 
financiado pelo MINISTÉRIO DA JUSTIÇA.
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Projeto: 031/2014 Contrato: Tipo: PÚBLICO

Nome: APOIO LOGÍSTICO - VESTIBULAR UDESC - 2014/2 - EAD 2014/02 E 2015/1

Objeto simplificado: Contratação de empresa especializada  em “Aplicação/Logística, Se-
gurança Eletrônica e Detecção de Sinais”, referente aos Vestibulares 2014/2 e EAD 2014/02 e 
2015/01, para a UDESC.

Projeto: 032/2014 Contrato: 082/2014 Tipo: PÚBLICO

Nome: Prefeitura de Itajaí - Consultoria

Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a execução de serviços técnicos 
especializados de consultoria na área de finanças públicas, envolvendo aspectos de alta 
complexidade na execução orçamentária e financeira, planejamento da receita e despesa, 
tabulação dos balancetes em forma gerencial, por solicitação da Secretaria da Fazenda do 
Município de Itajaí.

Projeto: 033/2014 Contrato: 164/2014 Tipo: PÚBLICO

Nome: PM NOVA VENEZA - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços especiali-
zados de pesquisa/identificação e consultoria na área tributária com foco no planejamento 
tributário sobre folha de pagamento com vistas à identificação e desoneração dos encargos, 
pelo prazo máximo de 60 (sessenta) meses, em conformidade com a proposta apresentada e 
demais elementos do processo de contratação, que ficam fazendo parte integrante e insepará-
vel deste instrumento, como se aqui estivessem transcritos, na forma discriminada a seguir.

Projeto: 034/2014 Contrato: 93/2014 Tipo: PÚBLICO

Nome: Secretaria de Estado da Educação - Demandas Educacionais

Objeto simplificado: O presenteContrato tem como objeto a Contratação de empresa espe-
cializada em consultoria para construção de metodologia de indicadores da evoluçãoda oferta 
e das demandas educacionais do Estado de Santa Catarina e mapeamento dos processos 
chaves de negócio das áreas fim e de apoio da Secretaria de Estado da Educação, visando dar 
continuidade à implementação do Modelo de Excelência em gestão em andamento nesta 
Secretaria, conforme proposta comercial apresentada.

Projeto: 035/2014 Contrato: 002/2014 Tipo: CONCURSO

Nome: Concurso MP/TCE SC - Editais 1,2,3/2014

Objeto simplificado: Contratação de instituição especializada para operacionalizar o concur-
so público para provimento de cargos efetivos de procurador e servidores da Procuradoria do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas de Santa Catarina, constantes do Anexo I e nos 
prazos estipulados no cronograma contido no Anexo II, partes integrantes deste contrato.

Projeto: 036/2014 Contrato: 089/2014 Tipo: ENSINO

Nome: Controle da Gestão Pública

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de serviço 
pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto: “CONTROLE 
DA GESTÃO PÚBLICA – MODALIDADE A DISTÂNCIA”, conforme o Plano de Trabalho (Anexo II), 
oriundos de recursos da CAPES, através do Programa UAB (Universidade Aberta do Brasil).
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Projeto: 037/2014 Contrato: 088/2014 Tipo: ENSINO

Nome: Controle da Gestão Pública Municipal

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de servi-
ço pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto: “CURSO 
DE PÓS-GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO EM CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL – 
MODALIDADE A DISTÂNCIA”, conforme o Plano de Trabalho (Anexo II), oriundos de recursos da 
CAPES, através do Programa UAB – Universidade Aberta do Brasil.

Projeto: 038/2014 Contrato: ordem 598/2014 Tipo: CONCURSO

Nome: PM Palhoça - Serviços de Capacitação JUL 2014

Objeto simplificado: Contratação de empresa especializada para treinamento em Sistema de 
Gestão Pública aos funcionários da Prefeitura da Palhoça.

Projeto: 039/2014 Contrato: 837/SME/2014 Tipo: CONCURSO

Nome: Concurso EDUCA 2014 - Edital 010/2014

Objeto simplificado: Contratação de empresa especializada para a realização de Concursos 
Públicos para o cargo de Magistério, para as Unidades Educativas da Rede Municipal de Ensino 
de Florianópolis.

Projeto: 040/2014 Contrato: 838/SME/2014 Tipo: CONCURSO

Nome: Processo Seletivo EDUCA 2014 AGO - Edital 011/2014

Objeto simplificado: Contratação de empresa especializada para a realização de Processo Se-
letivo de Substitutos do Magistério, para as Unidades Educativas da Rede Municipal de Ensino 
de Florianópolis, com o objetivo de garantir o início do ano letivo  de 2015.

Projeto: 041/2014 Contrato: 075/2014 Tipo: PÚBLICO

Nome: Prefeitura Municipal de Braço do Norte

Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços especiali-
zados de Pesquisa/identificação e consultoria na àrea tributária com foco no planejamento 
tributário sobre folha de pagamento com vistas à identificação e desoneração  dos encargos, 
pelo prazo máximo de 60(sessenta) meses, em conformidade com a proposta em anexo 
apresentada e demais elementos do Processo Licitatório nº 48/2014, que ficam fazendo parte 
integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui estivessem transcritos, na forma 
discriminada a seguir.

Projeto: 042/2014 Contrato: 009/2014 Tipo: CONCURSO

Nome: Jucesc - Prova Italiano

Objeto simplificado: A Contratada obriga-se a prestar para a Contratante o serviço relativo a 
contratação de banca constituída por profissionais fluentes no idioma italiano, para aplicação 
de prova oral à candidata Ernesta Perri Ganzo Fernandes, em virtude de decisão judicial profe-
rida nos autos do processo no 023.10.023774-9.
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Projeto: 043/2014 Contrato: 159/2014 Tipo: CONCURSO

Nome: Concurso Prefeitura de Videira - AGO 2014

Objeto simplificado: A Contratada por força do presente instrumento obriga-se junto ao 
Município de Videira a Operacionalizar o Concurso Público para provimento de Cargos efetivos 
de servidores do Município de Videira para os Cargos Constantes do Anexo I, parte integrante 
do Contrato.

Projeto: 044/2014 Contrato: Tipo: PRIVADO

Nome: 3º Seminário de Segurança Pública

Objeto simplificado: Gestão Administrativa e financeira ao 3º Seminário de Segurança Pública 
(Notes).

Projeto: 045/2014 Contrato: Tipo: PRIVADO

Nome: Congresso Linked Open Data Brasil

Objeto simplificado: Gestão Administrativa e financeira ao Congresso Linked Open Data 
Brasil (Notes).

Projeto: 046/2014 Contrato: Tipo: PRIVADO

Nome: PROFAP  GestCon

Objeto simplificado: Estimular, apoiar e garantir o desenvolvimento de novos projetos do 
GestCon.

Projeto: 047/2014 Contrato: Tipo: CONCURSO

Nome: Processo Seletivo São José - Edital 005/2014 - peova dia 09/11

Objeto simplificado: A Contratada por força do presente instrumento obriga-se junto ao Mu-
nicípio de São José a Operacionalizar o Concurso Público para provimento de Cargos efetivos 
de servidores do Município de São José.

Projeto: 048/2014 Contrato: 160/2014 Tipo: PESQUISA

Nome: ANTAQ 2014

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de serviço 
pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para execução da Atividade de Pesquisa 
Intitulada: “Estudo sobre a Composição de Custos e Receitas para Proposição da Metodologia 
de Cálculo do Preço de Equilíbrio Econômico Financeiro na Prestação de Serviço de Transporte 
Aquaviário Longitudinal de Passageiros e Misto na Navegação Interior”, conforme o Plano de 
Trabalho (Anexo), financiado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ).
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Projeto: 049/2014 Contrato: PCDL nº 14/00106428 Tipo: CONCURSO

Nome: Concurso Celesc 2014 - Edital 001/2014

Objeto simplificado: Constitui objeto do presente contrato a contratação de instituição 
especializada no Planejamento, Administração e Execução de Concurso Público, visando o 
provimento de pessoal e formação de um cadastro de reserva para a Celesc Distribuição SA, 
conforme Especificações Técnicas (Anexo I).

Projeto: 050/2014 Contrato: 252/2014 Tipo: CONCURSO

Nome: Concurso ACT - Palhoça Editais 002 e 003

Objeto simplificado: O objetivo do presente contrato consiste na contratação de empresa 
para prestação de serviços de planejamento, elaboração, divulgação, execução, realização das 
provas e ainda, a participação conjunta na elaboração do edital, acompanhamento, controle 
e divulgação final dos resultados para realização de Concurso Público da Prefeitura Municipal 
de Palhoça - Secretaria de Educação, para contratação de Professores Admitidos por Caráter 
Temporário (ACT), e contratação de Agente de Serviços Gerais e Merendeiras, por Caráter Tem-
porário, conforme preconiza as Leis nºs 3.683/2012 e 3.335/2010, para suprir as necessidades 
do calendário escolar do exercício de 2015.

Projeto: 051/2014 Contrato: 201/PMI/2014 Tipo: CONCURSO

Nome: Concurso Içara 2014

Objeto simplificado: Constitui objeto do presente contrato a contrataçãoo de instituição para 
oferecer procedimentos necessários de planejamento, elaboração, divulgação na internet, 
execução e realização das provas e divulgação de todas as etapas do Processo Seletivo e do 
Concurso Público para ingresso em caráter temporário e definitivo no quadro de funcionários 
do Município de Içara, conforme Anexo I.

Projeto: 052/2014 Contrato: Prestação de Serviço Tipo: PRIVADO

Nome: RECEPETI - Rede Catarinense de Inovação

Objeto simplificado: O presente contrato tem por objetivo apoiar a contratante na realiza-
ção de benchmarking sobre gestão de habitats de inovação - o caso da rede de centros de 
inovação de Santa Catarina, com a contratação da metodologia da Stanford Research Institute 
- SRI e a palestra da Rede de Parques Tecnológicos da Catalunha - XPCAT,  além de outras ações 
indicadas na proposta de trabalho.

Projeto: 053/2014 Contrato: 215/2014 Tipo: EXTENSÃO

Nome: Organização do Processo de Seleção para Residência Médica do HU/UFSC

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de servi-
ço pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto de Exten-
são: “Organização do Processo de Seleção para Residência Médica do Hospital Universitário da 
Universidade Federal de Santa Catarina”, conforme o Plano de Trabalho (Anexo I), financiado 
pela arrecadação por parte dos candidatos inscritos.
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Projeto: 054/2014 Disp. de Licitação: Proc no 052/2014 Tipo: CONCURSO

Nome: Concurso SCPAR - Porto de Imbituba S.A.

Objeto simplificado: Contratação de instituição especializada para operacionalizar o concur-
so público para provimento de cargos do quadro de pessoal da SCPar Porto de Imbituba S.A.

Projeto: 055/2014 Contrato: 282/PMT/2014 Tipo: CONCURSO

Nome: Concurso PMT Tjucas ACT Educação 2014

Objeto simplificado: Contratação de empresa para realização de Processo Seletivo, da Secre-
taria Municipal de Educação, do município de Tijucas (SC).

A FEPESE, no ano de 2014, se consolidou na gestão de projetos de 
apoio à comunidade científica de Santa Catarina e do Brasil. Os nú-
meros demonstrados acima, acumulados no ano de 2014, mostram a 
força do nosso trabalho.

Da Realização dos 
Projetos (UFSC)
Na realização e execução dos projetos de pesquisa, extensão e ensino 
nos quais a FEPESE atua como fundação de apoio à UFSC há a partici-
pação 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 7.423/20104.

Tabela 3 Dados de Projetos Acumulados 2014

Ano Total de projetos Total (RS)

2014 55 20.240.703,29

4  §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.
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Agência de Integração
A Agência de Integração Empresa/Escola da FEPESE tem como obje-
tivo central promover a integração de jovens estudantes no mercado 
de trabalho, aperfeiçoando sua qualificação profissional por meio da 
promoção de programas de estágio 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 vincula-
dos à UFSC e a colégios estaduais e municipais. A partir dessa primei-
ra colocação de registrado sucesso, foram firmadas novas parcerias 
com empresas privadas, públicas e mistas do nosso Estado, cumprin-
do com o importante papel de integrar estudantes ao setor produtivo.

Hoje, mantemos parcerias com empresas de diversos ramos de 
atividades, como: seguradoras, corretoras, prefeituras, bancos, uni-
versidades, colégios, indústrias, comércio, clínicas médicas e odon-
tológicas, supermercados, informática, escritórios de prestações de 
serviços, entre outros.

A Agência de Integração da FEPESE, atualmente, mantém cadas-
tros atualizados de aproximadamente 10.000 estudantes qualificados 
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. 

É filosofia da Agência de Integração oferecer aos seus clientes 
um total atendimento e acompanhamento no processo de contrata-
ção do estagiário. Baseados na solidez que esta Fundação representa 
e respaldados pela confiança que nossos parceiros têm dispensado 
aos nossos serviços, é que temos a satisfação de convidar a sua em-
presa para fazer parte dos clientes especiais da Agência de Integração 
da FEPESE.
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Demais 
Informações

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, à conta de recursos 
próprios da UFSC durante a vigência dos projetos de 2014, parcela dos 
ganhos econômicos decorrentes dos projetos desenvolvidos, o mon-
tante total de R$ 554.940,39, vide que segue:

Tabela 4 Taxas recolhidas a UFSC em 2014

AÇÃO TOTAL

Extensão R$ 299.011,29

Pesquisa R$ 190.918,72

Ensino R$  65.010,38

TOTAL R$ 554.940,39

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

3
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Colaboradores FEPESE
Tabela 5 Colaboradores

Ano 2014 2013 2012 2011 2010 2009

FEPESE 28 30 38 33 38 35

NETI* 04 04 04 04 04 04

UFSC 01 01 01 02 02 02

PROJETOS 44    50 42 60 47 50

Total 77 85 85 99 91 91

*Até 31/10/2014

Secretaria FEPESE
Tabela 6 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 0 0 0 0

2014 0 0 0 0
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Doações UFSC
No exercício de 2014, a FEPESE doou, diretamente à UFSC, o valor de 
R$ 370.753,45, ratificando estreita consonância com sua missão de 
apoiar à Universidade Federal de Santa Catarina no cumprimento de 
sua missão 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, bolsistas, patrocínio de revistas 
científicas, entre outras despesas suportadas pela fundação. 

NETI
As atividades de extensão e de formação de recursos humanos desen-
volvidas 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 co-
ordenação e/ou no apoio direto dos projetos em desenvolvimento.

Informamos que em comum acordo com o Sr. Pró-Reitor de 
Extensão Prof. Edson da Rosa, as despesas que vinham sendo pagas 
pela FEPESE desde 1999 do NETI foram assumidas pela FEESC a partir 
de outubro de 2014. 

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

Os projetos desenvolvidos no Núcleo contribuem na formação 
de alunos de graduação e pós-graduação da UFSC e outras institui-

4
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ções de ensino, que em contra partida colaboram efetivamente com a 
execução de propostas que beneficiam a comunidade. 

As parcerias interinstitucionais estabelecidas para o desenvol-
vimento 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 esti-
veram presentes em diversos eventos científicos, produzindo conhe-
cimento 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 2014 até o mês de outubro, o NETI desenvolveu uma 
série diversificada de atividades e projetos, no período de março a 
outubro de 2014 conforme o quadro abaixo.

Além das atividades regulares, destaca-se as aulas inaugurais 
e as reuniões pedagógicas e integrativas no início de cada semestre, 
além da participação na 13ª Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão/
UFSC (SEPEX). 

Apresenta-se a seguir o quadro de atividades e eventos com-
plementares desenvolvidos durante o ano de 2014, com alcance na co-
munidade universitária e sociedade em geral, bem como as parcerias 
firmadas.
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Quadro 5 Atividades NETI/PROEX/UFSC, em 2014

MARÇO

 � Matrícula e acolhimento dos alunos nas atividades do NETI.
 � 5ª Reunião Pedagógica e Integrativa do início do semestre 2014/1. 

Onde foram apresentados novos integrantes e projetos do NETI, 
que teve como temática “o DNA do NETI - Ser integrador”. Coorde-
nado por Jordelina Schier. 

 � Inicio dos Cursos e Oficinas do NETI.

ABRIL

 � Seleção do projeto Coordenado pela Professora Dra Juliana Bal-
binot e Jordelina Schier “A rede de atenção a saúde e de suporte 
social a pessoa idosa com deficiência na grande Florianópolis e 
as tecnologias do cuidado”, aprovado em quarto lugar na classi-
ficação geral dos projetos com apoio financeiro no edital PPSUS 
nº 07/2013. 

 � Início da Oficina de deglutição e cuidados a saúde auditiva, sob 
coordenação da Profa. Aline Megumi Arakawa do Curso de Fono-
audiologia (UFSC).

 � Participação no 18º Florianópolis Audiovisual Mercosul (FAM) de 
cinema, com a exibição de filmes e debates destinados aos alunos 
do NETI. 

 � Entrevista a TVl Bandeirantes - Programa 60+ sobre o curso de 
formação política do NETI. Entrevistados: Jordelina Schier e Prof. 
Nelson Frederico Seiffert. 

 � Participação no XIII Simpósio Brasileiro Sobre Fatores Humanos 
em Sistemas Computacionais, no período de 27 à 31 de outubro 
em Foz do Iguaçu (PR). Congressista Profa. Márcia Barros de 
Sales.
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MAIO

 � Participação no XIX Congresso Brasileiro de Geriatria e Geronto-
logia. Apresentação dos seguintes trabalhos científicos: “Oficina 
de informática: O idoso Protagonista e a Aprendizagem por Pares”; 
“Características dos Participantes de uma Universidade Aberta 
para Terceira Idade do Sul do Brasil”; “Explorando as Percepções de 
Usuários de Internet com a idade a partir de 50 anos”. Congressis-
tas: Jordelina Schier e André Tiago Dias da Silva. 

 � Oficina sobre a tecnologia de Cinedebate em Gerontologia no Pro-
grama de pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal 
do Pará (UFPA). Ministrado pela Profa. Eloá Caliari Vahl.

 � Seminário Reflexivo do CFMAG: Desafios para a integração: apren-
der a viver junto (conviver). Coordenado pela Profa. Maria Cecília 
Antônia Godtsfriedt.

 � Participação na Semana do Meio Ambiente promovida pela Se-
cretaria de Gestão Ambiental do Tribunal de Justiça, com o tema: 
“Cidade, Cidadania e Meio Ambiente”. Participantes: Prof. Nelson 
Frederico Seiffert e alunos egressos do Curso de Política Ambien-
tal do NETI.

JUNHO

 � Apoio e participação no evento “Jornada da Saúde (SESC): Fazer o 
Bem, Faz Bem”, com a palestra: “Reflexões sobre o envelhecimento 
humano”. Palestrante Profa. Rode Dilda Machado.

JULHO

 � Realização do Fórum de alunos e integrantes do NETI: “Debate so-
bre demandas políticas a postulantes a cargos eletivos nas eleições 
de 2014”, promovido pelos alunos do Curso de Formação Política 
do NETI, mediado pelo Prof. Nelson Frederico Seiffert. O Fórum 
resultou em carta aberta encaminhada aos candidatos na esfera 
da União (presidente, senador e deputado federal) e do Estado de 
Santa Catarina (governador e deputado estadual).
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 � Atuação do Projeto Intercambio Comunitário em Gerontologia 
(PICG) na comunidade do Ribeirão da Ilha/Florianópolis com 
o tema “A valorização e participação do trabalho voluntário em 
comunidade”.

 � Realização da Capacitação sobre os Serviços de Atendimento à 
Pessoa Idosa nos Municípios Catarinenses, na cidade de Criciúma. 
Parceria NETI/PROEX/UFSC e EGEM/FECAM. Ministrantes: Profa. 
Maria Cecília Antônia Godtsfriedt, Jordelina Schier, Andre Tiago 
Dias da Silva.

AGOSTO

 � Projeto de mestrado “Gestão de design na hotelaria com foco na 
acessibilidade”. Michela França, Mestranda e Especialista em Ges-
tão de Design, Programa de Pós-Graduação em Design (UFSC).

 � Aula inaugural do NETI/2014-2 intitulada, “Convívio Intergeracio-
nal” numa cidade para Todas as Idades”, Proferida pela Profa. Dra. 
Helenice de Moura Scortegagna da Universidade de Passo Fundo 
(RS).

 � Roda de conversa entre os professores do NETI e a Professora Pro-
fa. Dra. Helenice de Moura Scortegagna da Universidade de Passo 
Fundo (RS).

 � Realização da Capacitação sobre os Serviços de Atendimento à 
Pessoa Idosa nos Municípios Catarinenses, na cidade de Campos 
Novos. Parceria NETI/PROEX/UFSC e EGEM/FECAM. Ministrantes: 
Profa. Maria Cecília Antônia Godtsfriedt, Jordelina Schier.

 � Apoio ao VI Encontro Catarinense de Gerontologia e I seminário 
sobre Envelhecimento e Institucionalização. Promovido pela ANG 
SC. Coordenadora da mesa: “Atenção á saúde do idoso: aspectos 
relacionados ás síndromes geriatricas - Jordelina Schier.

 � Palestra ministrada no III Congresso Regional de Psicologia do 
Vale do Itajaí e XXIV Semana Acadêmica de Psicologia da UNIVALI: 
Envelhecer na família e suas implicações. Palestrantes Jordelina 
Schier e Monica J. Siedler.

 � Capacitação ministrada pelo NETI aos alunos da Escola de Forma-
ção em Saúde da Secretaria do Estado da Saúde de Santa Catarina.
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SETEMBRO

 � Apoio ao evento de comemoração do Aniversário de 68 anos do Sesc. 
Atividade de Cine Debate com o documentário “EU MAIOR”. Media-
doras Rode Dilda Machado da Silva e Lorena Machado e Silva.

 � Participação do NETI no ciclo de palestras “A gestão do terceiro 
setor” ministrado pela SOGEPLAN: Planejamento e Gestão Social, e 
promovido pela OAB cidadã.

 � Reportagem do Telessaúde sobre o NETI, realizada na oficina de 
Dança e Movimento.

 � Apoio e Participação do NETI no II Seminário Estadual do Projeto 
Direito de ser Idoso. Promovido pelo Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina em parceria com a Comissão Estadual do idoso da OAB/
SC e Conselho Municipal do Idoso de Florianópolis. Palestrantes 
Jordelina Schier e Monica J. Siedller.

 � Realização da Capacitação sobre os Serviços de Atendimento à 
Pessoa Idosa nos Municípios Catarinenses, na cidade de Chapecó. 
Parceria NETI/PROEX/UFSC e EGEM/FECAM. Ministrantes: Profa. 
Maria Cecília Antônia Godtsfriedt, Jordelina Schier.

 � Realização da Capacitação sobre os Serviços de Atendimento à 
Pessoa Idosa nos Municípios Catarinenses, na cidade de Jaraguá 
do Sul. Parceria NETI/PROEX/UFSC e EGEM/FECAM. Ministrantes: 
Profa. Maria Cecília Antônia Godtsfriedt, Jordelina Schier.

 � Participação e exposição do NETI no XXº SEURS realizado em Curi-
tiba (PR). Andre Tiago Dias da Silva.

 � Integrante do Grupo de Trabalho do Projeto Idoso em Foco, reali-
zado em Florianópolis. Parceria com o SESC.

 � Palestra: Apresentação do Núcleo de estudos da terceira Idade no 
Curso de capacitação Aposentação da UFSC. Ministrante Jordelina 
Schier.

 � Participação nas comemorações e atividades no evento comemo-
rativo dos 25 anos do Grupo de Estudos da Terceira Idade (GETI) 
da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).

 � Atividade educativa com alunos do 7º ano da Escola Estadual 
Simão Hess no NETI.
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 � Palestra no II Encontro de Aposentados da Seção Judiciária de 
Santa Catarina, intitulada “ Aposentadoria e longevidade”. Pales-
trante Jordelina Schier.

OUTUBRO 

 � Entrevista ao canal SBT-SC sobre as celeições, com os alunos do 
Curso de Formação política e demais integrantes do NETI.

 � Apoio e participação no I Ciclo de Palestras do Grupo de Estudos 
Pesquisa sobre cuidados com Pessoas Idosas (GESPI/UFSC): As-
sistência ao idoso no período perioperatório. 

 � Realização da Capacitação sobre os Serviços de Atendimento à 
Pessoa Idosa nos Municípios Catarinenses, na cidade de Floria-
nópolis. Parceria NETI/PROEX/UFSC e EGEM/FECAM. Ministrantes: 
Profa. Maria Cecília Antônia Godtsfriedt, Jordelina Schier, Andre 
Tiago Dias da Silva. Apoio da monitora Margarete Mello. 

 � Palestra promovida pelo NETI na 13ª SEPEX/UFSC: “Viver na cidade, 
envelhecer na cidade”, com a Profa. Dra. Andréa Holz Pfutzenreu-
ter do Curso de Engenharia de Infraestrutura do Campus Joinville 
(UFSC).

 � Painel : “Notícias e Histórias do Envelhecer” com a participação 
de Viviane Bevilacqua e Clarmi Regis. Coordenado pelas Profas. 
Mônica Joesting Siedler e Eloá A. CalliariVahl. 

 � Estande na 13ª SEPEX/UFSC, intitulado “NETI: convívio intergera-
cional numa sociedade para todas as idades”.

Os grupos de estudos, de pesquisa e de atendimento a comunidade 
desempenharam ações importantes durante todo o ano, com par-
ticipação 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, desen-
volveu estudos e pesquisas na área gerontológica e na formação de 
recursos humanos; o NUTI (Nutrição na Terceira Idade) coordenado 
pela Profa. Dra. Júlia Dubois Moreira, juntamente com 6 graduandas 
do Curso de Nutrição, ofereceu avaliação e acompanhamento nu-
tricional aos alunos inscritos no Núcleo, foram atendidos 38 alunos 
do NETI, perfazendo um total de 71 consultas; o Grupo de estudos 
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sobre Envelhecimento e Deficiência com reuniões multidisciplinar e 
interinstitucional está desenvolvendo a pesquisa intitulada “A Rede 
de Atenção à Saúde e de Suporte Social à Pessoa Idosa com Deficiên-
cia na Grande Florianópolis e as Tecnologias de Cuidado”, o qual foi 
projeto contemplado no edital de chamada pública FAPESC nº 07/2013 
MS-DECIT/CNPq/SES-SC; o Grupo de Ajuda Mútua das Pessoas com 
Doença de Parkinson e seus Familiares/Cuidadores realizou estudos 
e atendimentos multidisciplinares; 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 810 profissio-
nais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) acerca do proces-
so de envelhecimento junto as prefeituras catarinenses e a inserção 
dos monitores gerontológicos em 07 organizações sociais da Grande 
Florianópolis atuando com crianças e idosos da comunidade.

Em 2014 foram preenchidas 1455 vagas, distribuídas em 48 tur-
mas dos 28 cursos/oficinas ofertados pelo NETI. O número de matri-
culados foi de 739 alunos. O Núcleo tem a política de que cada aluno 
possa realizar no máximo 2 atividades durante cada semestre.

A seguir serão apresentados os gráficos que ilustram os dados 
relativos a participação dos alunos em oficinas, grupos e demais ativi-
dades do Núcleo neste ano, totalizando 703 novas vagas para cursos/
oficinas.

Gráfico 1 Representação de novas vagas 
ofertadas pelo NETI por semestre em 2014

Novas Vagas × Semestre



RELATÓRIO 
GESTÃO 2014 43

Em 2014 foram preenchidas 1455 vagas, distribuídas em 48 turmas 
dos 28 cursos/oficinas ofertados pelo NETI. O número de matricu-
lados foi de 739 alunos. O Núcleo tem a política de que cada aluno 
possa realizar no máximo 2 atividades durante cada semestre. 

A distribuição das matrículas preenchidas nos 2 semestres de 
2014 (gráfico 2) mostra a diversificação das atividades.

Gráfico 2 Representação da distribuição 
das 1455 vagas oferecidas à comunidade 
nas atividades do NETI em 2014

37% 
Línguas 
Estrangeiras

6% Informática

7% Cinedebate

7% Estimulação de Memória

5% Leitura e Escrita EJA

4% Monitores

34% 
Demais 
Cursos

Línguas estrangeiras: Alemão, Espanhol, Esperanto, Francês, In-
glês, e Italiano. Demais cursos: Avós na universidade, Contadores de 
história, Qualidade de vida, Oficina de sabedoria e movimento pela 
tradição Chinesa, Oficina de Cinema do NETI, Oficina de audição 
música popular e criação poética, Oficina de dança e movimento, 
Oficina de autoconhecimento, Oficina de formação política, Cultura 
e Arte Italiana, Previdência e Cidadania, Grupo de encontro, Grupo 
de desenvolvimento da pessoa idosa. 

Os cursos de línguas no NETI são oferecidos para pessoas com 
idade a partir de 50 anos, onde concentra-se a maioria das turmas 
(30) e alunos (499), isso se deve aos benefícios à saúde atrelados a 
aprendizagem de uma segunda língua, expectativas de viagens dos 
alunos, entre outros motivos mencionados pelos participantes. No 
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gráfico 3, apresenta-se a distribuição dos alunos nos semestres de 
2014 por cursos de línguas ofertados.

Abaixo apresentamos a participação das vagas preenchidas por 
cursos de línguas oferecidos pelo núcleo.

Gráfico 3 Relação de cursos de língua estrangeira 
do NETI e número de alunos por semestre, 2014
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Para o desenvolvimento das atividades, o NETI dispõe de uma área 
física composta por: um auditório com 40 lugares, uma sala para 
atividades de grupo, um laboratório de informática com 10 compu-
tadores (LABNETI), uma sala de aula com 18 carteiras normalmente 
destinada ao Curso de Leitura e Escrita e uma sala de estudos.

O Núcleo acolheu 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. Desse modo, desen-
volve estudos em parceria, contribui com a formação dos estudantes 
de graduação e pós-graduação e promove a interação entre o corpo 
docente e discente da Universidade e os alunos idosos do NETI.

Considerando a limitação de espaço físico do Núcleo e aten-
dendo ao objetivo de inclusão da pessoa idosa na Universidade, bem 
como a promoção de relações intergeracionais, o Núcleo ocupa salas 
de aulas no Centro Socioeconômico (CSE), Centro de Co-
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municação e Expressão (CCE), Centro de Ciências Jurí-
dicas (CCJ) e Centro de Desportos (CDS). 

A Secretaria de Cultura (SECULT) fornece o apoio em 
atividades desenvolvidas no espaços como: O Templo Ecumênico, 
Auditório Garapuvu, Auditório da Reitoria e os demais espaços do 
Centro de Cultura e Eventos, os quais são com frequência utilizados 
para formatura do CFMAG, ensaios do Grupo de Canto Vozes da Ilha e 
Seresta, apresentações artístico-culturais, aulas inaugurais, reuniões 
e demais ações do NETI.

A coordenação do NETI tem participação no Curso de Apo-
senta-Ação que está vinculado ao Programa Preparação para a 
Aposentadoria - Linha de Desenvolvimento Inter-relação entre 
ambientes da Coordenadoria de Capacitação de Pessoas (CCP/DDP/
SEGESP/UFSC). O Centro Estudantil do NETI (CENETI) 
esteve presente em diversos eventos da UFSC e outras instituições 
mostrando o trabalho artístico e cultural desenvolvido pelos alunos 
e ex-alunos do NETI e, principalmente, mantendo a participação da 
pessoa idosa na sociedade. Foram 20 apresentações do Grupo de 
Canto Vozes da Ilha e o Vozes da Ilha em Seresta. 

Os Contadores de História participam de ações na UFSC, colé-
gios da região, e em outras instituições com o objetivo de resgatar o 
papel do contador de histórias, a integração com outros grupos e a 
intergeracionalidade.

Publicações de Trabalhos
SILVA, A. T. ; SCHIER, J. Características dos participantes de uma 
universidade aberta para terceira idade no sul do brasil. in: 
congresso brasileiro de geriatria e gerontologia, 2014, belém-pa. anais 
do xix congresso brasileiro de geriatria e gerontologia 2014, 2014. v. 1. 
p. 755-755.

SILVA, A. T. ; COSTA, A. E. ; JAHNS, F. T. ; SILVA, V. R. Explorando 
as percepções de usuários de internet com idade a partir de 50 
anos. In: xix congresso brasileiro de geriatria e gerontologia, 2014, 



RELATÓRIO 
GESTÃO 201446

belém-pa. Anais do xix congresso brasileiro de geriatria e gerontolo-
gia 2014, 2014. V. 1. P. 619-619.

SILVA, A. T.; COSTA, A. E. ; SILVA, F.M.; ROCHA, R.A. Gestão de 
programas interdisciplinares para a terceira idade em univer-
sidades públicas de Florianópolis. In: XIV Colóquio Internacio-
nal sobre Gestão Universitária nas Américas, 2014, Florianópolis. 
A Gestão do conhecimento e os novos modelos de Universidade. 
Florianópolis 2014. No prelo. MEROLA, E. D. De que são feitas as 
Histórias? Editora: Postmix. Florianópolis, p. 106. 2014.

ROSA, V., ROSA, S. S., SALES, M. B. Portal virtual Hands-on-Tec: re-
curso de autoria para professores da educação básica. Sensos-e revis-
ta Multimédia de Investigação em Educação. , v.1, p.27 - 39, 2014.

GONÇALVES. R.; SALES, M.B.; FARIA, J. R. G.; Inclusão Digital de 
pessoas idosas: Estudo investigativo com Tablet e iPAd. Colabor@ - A 
Revista Digital da CVA-RICESU. (Online), 2014.

SALES, M.B. ; Amaral, A. Marília., SENE JUNIOR, I. G., SALES, A. B.

Tecnologias de Informação e Comunicação Via Web: Preferências de 
uso de um Grupo de Usuários Idosos. Revista Kairós (Online), 2014.



RELATÓRIO 
GESTÃO 2014 47

Estagiários e Bolsistas
A FEPESE disponibilizou em 2014 aos setores da UFSC 5 estagiários, 
conforme o Quadro 2.

Áreas de atuação dos estagiários
Número de 
estagiários

Secretaria do Centro Socioeconômico (CSE) 2

Departamento de Ciências Econômicas (CCN)  
– CSE  INSTITUTO LATINO AMERICANO - IELA

1

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

2

TOTAL 5

Revistas Científicas
A FEPESE, na sua missão de apoio à UFSC, patrocina integralmente 
4 revistas técnicas semestrais no Centro Socioeconômico, são elas:

a) Revista Katálysis – Revista de Serviço Social 
(RSS) do Departamento de Serviço Social

A Revista Katálysis (RK), produzida pelo Programa de Pós-gradu-
ação em Serviço Social e do Curso de Graduação em Serviço Social, é 
um periódico científico, semestral, arbitrado e indexado, de circula-
ção nacional, com inserção em países de língua hispânica e em Por-
tugal, 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.
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b) Revista Textos de Economia do 
departamento de Ciências Econômicas

A Revista Textos de Economia (RTE) publica artigos inéditos de 
todas as filiações teóricas das Ciências Econômicas e das demais 
Ciências Sociais Aplicadas.

c) 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 metodolo-
gias e de procedimentos nas áreas do ensino, da pesquisa e da exten-
são 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 Socioaplicadas.

d) Revista de Ciências da Administração do 
Departamento de Ciências da Administração

A Revista de Ciências da Administração (RCA) tem como foco 
a divulgação 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 estudantes que desenvol-
vem estudos e pesquisas sobre temas administrativos.
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Resultados 
Financeiros
FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICOS 
CNPJ 83.566.299/0001-73

BALANÇO PATRIMONIAL (Valores Expressos em Reais)
ATIVO 31/12/2014 31/12/2013
     
CIRCULANTE  16.369.650,48  17.606.872,12 
     
Disponibilidades Fepese  525.122,81  349.414,85 
Disponibilidades Projetos  12.486.177,40  11.506.621,67 
Aplicações a Prazo Fixo Projetos  -  280.238,06 
Clientes Agência de Integração  -  13.944,33 
Projetos a Receber  3.223.456,82  5.301.972,75 
Adiantamentos  86.085,16  124.233,19 
Impostos e Contribuições a Recuperar  51.359,47  30.447,27 
(-) Provisão para Perdas  (2.551,18)  - 
     
NÃO CIRCULANTE  715.078,45  849.519,86 
     
Realizável de Longo Prazo  -  57.841,02 
Depósitos Judiciais  -  57.841,02 
Investimentos  17.995,00  17.995,00 
Imobilizado  2.126.919,87  2.098.849,61 
(-) Depreciação Acumulada  (1.112.981,72)  (1.052.474,24)
(-) Amortização Acumulada de Edifício  (316.854,70)  (272.691,53)
     
TOTAL DO ATIVO  17.084.728,93  18.456.391,98 

5
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PASSIVO 31/12/2014 31/12/2013

     

CIRCULANTE  15.000.597,03  16.668.565,31 

     

Fornecedores  896.544,13  532.649,24 

Obrigações Trabalhistas  631.951,99  155.232,83 

Obrigações Sociais a Recolher  377.743,49  841.710,00 

Obrigações Tributárias a Recolher  168.282,23  263.725,94 

Convênios e Contratos em Andamento  12.925.696,03  14.875.247,30 

Outras Obrigações  379,16  - 

     

NÃO CIRCULANTE  115.652,89  - 

     

Provisões para Contingências  115.652,89  - 

     

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  1.968.479,01  1.787.826,67 

 Patrimônio Social  1.785.758,76  1.656.325,18 

 Superávit do Exercício  182.720,25  131.501,49 

     

TOTAL DO PASSIVO  17.084.728,93  18.456.391,98 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras  

Florianópolis, 31 de dezembro de 2014

Mauro Dos Santos Fiuza
Presidente 
CPF: 029.958.169-15

Roseli Eni Militz
Contadora CRC/RS 56.378/T-2
CPF: 470.626.650-53



RELATÓRIO 
GESTÃO 2014 51

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICOS 
CNPJ 83.566.299/0001-73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
(Valores Expressos em Reais)

Contas de Resultado 31/12/2014 31/12/2013

     

( + ) Receitas Operacionais 3.491.288,68 3.976.794,70

     

Receitas de Convênios e Contratos 2.216.058,33  3.159.035,21 

Receita Administrção Concursos 833.571,30  

Receitas Financeiras 44.547,11  9.547,31 

Receita Convênios c/ Estagiários 330.046,59  463.007,16 

Outras Receitas 21.920,65  28.251,85 

Gratuidades 45.144,70  316.953,17 

     

( - ) Despesas Operacionais  3.308.568,43  3.845.293,21 

     

Agência de Integração  337.487,61  321.855,44 

Despesa com Pessoal e Encargos  1.452.412,14  1.272.247,21 

Remuneração de Serviços de Terceiros  379.884,63  669.631,31 

Despesas Administrativas  293.072,42  452.178,66 

Ocupações e Manutenções  48.002,03  50.566,32 

Utilidades e Serviços  121.979,17  133.364,84 

Despesas Tributárias  26.599,45  16.265,98 

Doações  370.753,45  516.837,80 

Despesas Depreciação e amortização  104.670,65  83.756,69 

Despesas Financeiras  12.909,29  11.635,79 

Gratuidade  45.144,70  316.953,17 

Provisão para Contingências  115.652,89  - 

     

Superávit do Exercício  182.720,25  131.501,49 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Florianópolis, 31 de dezembro de 2014

Mauro Dos Santos Fiuza
Presidente 
CPF: 029.958.169-15

Roseli Eni Militz
Contadora CRC/RS 56.378/T-2
CPF: 470.626.650-53



RELATÓRIO 
GESTÃO 201452

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICOS 
CNPJ 83.566.299/0001-73

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

Contas
Patrimônio

Social
Superávit

do Exercício
Total

Saldos em 31 de dezembro de 2012  1.329.487,81  27.710,73  1.357.198,54 

Incorporação do Saldo ao Superávit Anterior  27.710,73  (27.710,73)  - 

Ajuste de Exercícios Anteriores  299.126,64  -  299.126,64 

Superávit do Exercício  -  131.501,49  131.501,49 

Saldos em 31 de dezembro de 2013  1.656.325,18  131.501,49  1.787.826,67 

Incorporação do Saldo ao Superávit Anterior  131.501,49  (131.501,49)  - 

Ajuste de Exercícios Anteriores  (2.067,91)  -  (2.067,91)

Superávit do Exercício  -  182.720,25  182.720,25 

Saldos em 31 de dezembro de 2014  1.785.758,76  182.720,25  1.968.479,01 

Florianópolis, 31 de dezembro de 2014

Mauro Dos Santos Fiuza
Presidente 
CPF: 029.958.169-15

Roseli Eni Militz
Contadora CRC/RS 56.378/T-2
CPF: 470.626.650-53



RELATÓRIO 
GESTÃO 2014 53

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICOS 
CNPJ 83.566.299/0001-73

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA -  
MÉTODO INDIRETO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores Expressos em Reais)

EXERCÍCIOS 2014 2013

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit do Exercício 182.720,25 131.501,49

Ajustes do Superávit por:

(+) Depreciação 60.507,48  60.563,15 

(+) Amortização 44.163,17  23.193,54 

(+) Provisão para Perdas 2.551,18  

(+) Provisão para Contingências 115.652,89  - 

(-/+) Ajuste Exercício Anterior  (2.067,91)  299.126,64 

Ajustes Superávit  220.806,81  382.883,33 

Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes

Clientes Agência Integração  13.944,33  (2.258,27)

Projetos a Receber  2.078.515,93  4.343.373,95 

Adiantamentos  38.148,03  42.263,71 

Impostos e Contribuições a Recuperar  (20.912,20)  (18.446,36)

Depósito para Recursos  57.841,02  - 

   
Total  2.167.537,11  4.364.933,03 

Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes

Fornecedores  363.894,89  530.580,78 

Obrigações Trabalhistas  476.719,16  5.232,83 

Obrigações Sociais  (463.966,51)  225.376,65 

Obrigações Tributárias  (95.443,71)  94.483,78 

Outras Obrigações  379,16  - 

Convênios e Contratos a Executar  (1.949.551,27)  (4.209.607,99)

   
Total  (1.667.968,28)  (3.353.933,95)

   

Caixa Líquido Gerado pelas Ativ. Operacionais  903.095,89  1.525.383,90 

   

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de imobilizado  (28.070,26)  (381.954,46)

Ajuste imobilizado levantamento físico  -  (38.910,71)

   
Caixa Líquido Consum. pelas Ativ. de Investim.  (28.070,26)  (420.865,17)

   



RELATÓRIO 
GESTÃO 201454

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA -  
MÉTODO INDIRETO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores Expressos em Reais)

EXERCÍCIOS 2014 2013

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recebimento de Empréstimos  -  - 

Pagamentos de Empréstimos  -  - 

   

Caixa Líquido Consum. pelas Ativ. de Financiam.  -  - 

   

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA:  875.025,63  1.104.518,73 
   

Caixa e equilavente de caixa - início do período  12.136.274,58  11.031.755,85 

Caixa e equilavente de caixa - final do período  13.011.300,21  12.136.274,58 

   

Variação no saldo de disponibilidades  875.025,63  1.104.518,73 

       

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Florianópolis, 31 de dezembro de 2014

Mauro Dos Santos Fiuza
Presidente 
CPF: 029.958.169-15

Roseli Eni Militz
Contadora CRC/RS 56.378/T-2
CPF: 470.626.650-53



RELATÓRIO 
GESTÃO 2014 55

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICOS 
CNPJ 83.566.299/0001-73

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

CÁLCULO DO VALOR ADICIONADO 2014 2013

1. RECEITA  3.446.741,57  3.967.247,39 

1.1 Receitas das Atividades  3.379.676,22  3.622.042,37 

1.2 Outras Receitas  67.065,35  345.205,02 

2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS  1.385.170,09  2.134.596,89 

2.1 Serviços de Terceiros  379.884,63  669.631,31 

2.2 Materiais Energia e Outros  180.397,75  184.519,85 

2.3 Outros Custos e Despesas Operacionais  824.887,71  1.280.445,73 

3. VALOR ADICIONADO BRUTO [1 - 2]  2.061.571,48  1.832.650,50 

3.1 (-) Depreciações e amortizações  104.670,65  83.756,69 

4. VALOR ADICIONADO RECEB. EM TRANSF.  1.956.900,83  1.748.893,81 

4.1 Receitas financeiras  44.547,11  9.547,31 

5. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR  2.001.447,94  1.758.441,12 

6. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 2014 2013

6.1 Remun. do Trabalho (pessoal e encargos)  1.740.607,24  1.556.969,45 

6.2 Impostos, Taxas, Contr. e Encargos Sociais  26.599,45  16.265,98 

7 CAPITAL DE TERCEIROS    

7.1 Despesas Finnaceiras  12.909,29  11.635,79 

7.2 Aluguéis Pagos  38.611,71  42.068,41 

7.3 Superávit ou Déficit do Exercício  182.720,25  131.501,49 

TOTAL DO VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO  2.001.447,94  1.758.441,12 

Florianópolis, 31 de dezembro de 2014

Mauro Dos Santos Fiuza
Presidente 
CPF: 029.958.169-15

Roseli Eni Militz
Contadora CRC/RS 56.378/T-2
CPF: 470.626.650-53
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