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PALAVRA DA

DIRETORIA
No ano de 2016, a FEPESE, atuando como fundação de apoio à
Universidade Federal de Santa Catarina, manteve a sua posição junto à sociedade catarinense como uma instituição reconhecida por sua
capacidade técnica e, em especial, na elaboração de projetos de apoio
à UFSC, se consolidou com excelência na atuação dos projetos executados, não medindo esforços para manter o seu crescimento na gestão
de projetos e na elaboração de concursos públicos.
A FEPESE entende que o grande desafio da gestão é o domínio pleno do conhecimento e, por meio dele, poder chegar ao grau máximo
de eficiência na gestão dos recursos utilizados em todos os níveis pelas
instituições, sejam elas públicas ou privadas, com o devido respeito às
necessidades, às possibilidades e às carências do cidadão.
As mudanças contextuais vêm instigando as organizações a realinharem as práticas de gestão e suas estratégias para garantir sua participação na sociedade futura.
A velocidade das mudanças, as exigências do cliente/usuário, o
alto nível de complexidade no ambiente de trabalho e a necessidade
de compatibilizar desempenho com objetivos organizacionais exigem
dos colaboradores competências que vão além da execução de tarefas,
fazendo com que as organizações busquem fortalecer a capacidade de
aprender e de reaprender do seu material humano.
Desta forma, não podemos deixar de reconhecer o esforço desenvolvido por toda a equipe de colaboradores e de agradecer aos inúmeros parceiros que, no decorrer deste ano, acreditaram na força de
trabalho, na capacidade técnica e na competência desta Fundação.
Florianópolis, 31 de dezembro de 2016.
Presidente da Diretoria Executiva (FEPESE)
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Relatório de gestão do exercício de 2016
que será apresentado aos órgãos de controle
como prestação de contas anual da FEPESE,
nos termos do artigo 24 do seu estatuto,
elaborado de acordo com as informações
internas.
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Seção 1

Introdução
Este relatório foi elaborado pela Superintendência com apoio das
Gerências e de todo corpo técnico da FEPESE, de acordo com as
práticas adotadas e aprovadas pela Diretoria Executiva, bem como
seu Estatuto e a Legislação vigente, está estruturado em seis seções,
quais sejam:
 SEÇÃO 1 Introdução
 SEÇÃO 2 A Fepese
 SEÇÃO 3 Finalidades

1.1

 SEÇÃO 4 Atividades
 SEÇÃO 5 Resultados
 SEÇÃO 6 Conclusões

Apresentação
Este documento contempla os atos de gestão praticados pela FEPESE
durante o exercício de 2016, cujo detalhamento das estratégias de atuação das atividades desenvolvidas e dos resultados atingidos encontra-se aqui consubstanciado neste.
Durante o ano de 2016, a FEPESE, assim como a grande parte dos
agentes econômicos navegou num ambiente muito difícil, mas com
muito trabalho e determinação da sua equipe, foi a luta e conseguiu
êxito em várias frentes de trabalho onde atuou para manter-se no mercado, buscando sempre atuar dentro de suas finalidades, destacando-se, principalmente em:
a. Ampla divulgação da Lei de Acesso a Informação na execução de
projetos da UFSC;
b. Reestruturação da sua “Home Page” transformando num instrumento que é referência por divulgar informações sobre os projetos;
c. Fortalecimento do controle preventivo, com ações de orientação
e capacitação aos seus funcionários voltados para as iniciativas de
interação com os gestores públicos federais, estaduais e municipais
de modo a promover a melhoria da gestão de recursos públicos;
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d. Aprimoramento dos mecanismos internos e modernização administrativa, mediante a maximização do uso dos instrumentos físicos e legais disponíveis;
e. Captação de novos projetos junto ao mercado local e nacional,
buscando diversificar seu portfólio de atividades.
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Seção 2

A FEPESE
2.1

Sobre a FEPESE
A Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio–Econômicos (FEPESE)
é uma fundação de direito privado, sem fins lucrativos, de utilidade pública municipal (Lei nº 1.750 de 20/11/1980) e estadual (Lei
nº 13.150 de 29/11/2004), qualificada como instituição de apoio à UFSC
(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, registrada e credenciada no MEC/MCT pela Portaria Conjunta
nº 19, de 4 de maio de 2016, pelo período de 2 anos a contar de 6 de fevereiro de 2016, a Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas
(FEPESE), CNPJ nº 83.566.299/0001-73, como fundação de apoio
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
A FEPESE tem duração por prazo indeterminado, instituída por
escritura pública lavrada no Cartório do Tabelionato de Notas da
Comarca 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 dezembro 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 objetivo 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 Diretoria Executiva da FEPESE entende que o grande desafio da
gestão é o domínio pleno do conhecimento. Somente por meio dele,
poder-se-á 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, possibilidades e
carências do cidadão.

09

10

RELATÓRIO
GESTÃO 2016

Conhecer o mercado onde se atua é essencial para o processo decisório, tanto no nível estratégico quando nos níveis táticos e operacionais. E é em decorrência dessa necessidade que cresce o interesse
pela utilização de indicadores econômicos nos processos de gestão,
especialmente os de planejamento, orçamento, negociação e administração de compras e contratos.
A estrutura física da FEPESE está localizada no Campus
Universitário da UFSC, no Bairro Trindade, na cidade de Florianópolis,
em edifício próprio com 1.111 m2, com equipamentos e instalações
modernas.

2.2
2.2.1

Direncionamento Estratégico
Missão
Apoiar a Universidade Federal de Santa Catarina no cumprimento de
sua missão institucional, no âmbito socioeconômico, por meio do ensino, da pesquisa e da prestação de serviços.

2.2.2

Visão
Ser reconhecida pela comunidade acadêmica e pela sociedade como
uma instituição de excelência e indispensável à universidade, que atua
com seriedade e ética, contando com profissionais competentes e oferecendo produtos e serviços de elevada qualidade.
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2.3
2.3.1

Administração
Conselho Curador
Titulares
 Prof. Ernesto Fernando Rodrigues Vicente (Presidente)
 Prof. Egon Martignago (Vice Presidente)
 Profª. Marilda Todescat (Secretária)
 Prof. Helton Ricardo Ouriques
 Prof. Luiz Alberton
 Prof. Roberto Meurer
 Prof. Lindomar Antônio Fabro
 Prof. Rolf Hermann Erdmann
 Econ. Airton Luiz da Silva (CORECON)

Suplentes
 Prof. Marcus Vinícius Andrade de Lima
 Prof. Osvaldo Goeldner Moritz
2.3.2

Conselho Fiscal
Titulares
 Prof. Altair Borgert
 Prof. Eduardo Lobo
 Prof. Gilberto Montibeller Filho

Suplentes
 Prof. Custódio Horácio da Silveira
 Prof. José Alonso Borba

Diretoria Executiva
 Presidente Mauro Dos Santos Fiuza
 Diretor Adm./Finan. Raimundo Nonato de Oliveira Lima
 Diretor Operacional Erves Ducati

Superintendência
 Superintendente Altair Acelon de Melo
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Conforme apresentado no Organograma abaixo, a FEPESE conta,
em sua estrutura, um Conselho Curador, um Conselho Fiscal e uma
Diretoria Executiva composta duas unidades de apoio, essenciais ao
seu funcionamento, quais sejam a Diretoria de Operacional a Diretoria
Administrativo/Financeira, que são coordenadas pelo Presidente da
Diretoria Executiva, cuja descrição esta estabelecida no artigo 16 do
Estatuto. A partir desse nível, conta também com uma Superintendência
que executa com as Gerências e Assessorias e Consultorias Técnicas
Externas as atividades de operação da fundação.

2.4
2.4.1

Gestão 2016/2020
Conselhos
Conselho de Curadores

Conselho Fiscal

Membros Titulares

Membros Titulares

Airton Luiz da Silva
Egon Martignago
Ernesto Fernando Rodrigues Vicente
Helton Ricardo Ouriques
Lindomar Antônio Fabro
Luiz Alberton
Marilda Todescat
Roberto Meurer
Rolf Hermann Erdmann

Altair Borget
Eduardo Lobo
Gilberto Montibeller Filho
Membros Suplentes
Custódio Horário da Silveira
José Alonso Borba

Membros Suplentes
Marcus Vinícius Andrade de Lima
Paulo Roberto de Jesus
Osvaldo Goeldner Mortitz

2.4.2

Diretoria Executiva
Gestão 2016/2018

Gestão 2014/2016

Presidente

Presidente

Prof. Mauro Dos Santos Fiuza

Prof. Mauro Dos Santos Fiuza

Diretor Administrativo Financeiro

Diretor Administrativo Financeiro

Prof. Raimundo Nonato de Oliveira Lima

Prof. Mauro Dos Santos Fiuza

Diretor Operacional

Diretor Operacional

Erves Ducati

Prof. Raimundo Nonato de Oliveira Lima

Superintendente

Superintendente

Prof. Altair Acelon de Melo

Prof. Altair Acelon de Melo
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2.5

Organograma
Conselho Curador
 Conselheiros
Conselho Fiscal
 Conselheiros

Diretoria Executiva
 Presidente
 Dir. Adm/Finan.
 Dir. Operacional

Assessorias e
Consultorias
Técnicas Externas

Superintendência
 Superin. Geral
 Superin. Adjunto

Gerência
Técnico/Operacional

Coordenação
de Projetos

Coordenação
de Concursos

Coordenação
de Estágios

Gerência
Admin./Financeira

Coordenação de
Tec. da Inform.
(TI)

Coordenação
Administrativa

Dessa forma, está estruturada conforme Organograma acima em quatro unidades finalísticas, de acordo com sua área de atuação conforme
aprovado no seu Regimento Interno:
a. Diretoria Executiva, composta de um Presidente mais dois
Diretores e assessorias e consultorias técnicas;
b. Superintendência;
c. Gerência Técnica/Operacional; e
d. Gerencia Administrativa e Financeira.
Também integram a estrutura da FEPESE os seguintes colegiados:
 Conselho de Curadores;
 Conselho Fiscal.

Coordenação
Financeira
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Seção 3

Finalidades
3.1

Finalidades
O Estatuto da FEPESE define as suas finalidades 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 desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, preferencialmente no âmbito socioeconômico e sempre em estreita colaboração com a Universidade
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 necessários 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 especializados, no atendimento às solicitações de empresas, entidades, órgãos e instituições de
natureza pública ou privada, nacionais ou estrangeiras, destacando,
entre outros: planejamento, organização, execução e avaliação de programas e projetos de desenvolvimentos nas áreas social, econômica
e jurídica: planejamento, organização, execução e avaliação de programas e projetos de gestão orçamentária e financeira: planejamento,
organização, execução e avaliação de programas e projetos de desenvolvimento institucional e de programas de qualificação e atualização
profissional, com ênfase na melhoria da qualidade e competitividade
de pessoas e organizações: estudos, pesquisas, consultorias e serviços
técnicos especializados nas áreas social, econômica, jurídica e correlatas; planejamento de políticas de informática, modernização organizacional, desenvolvimento, implantação e manutenção de projetos
de informatização e suporte a recursos computacionais: estudos, pesquisas e planejamento em recursos hídricos e meio ambiente; estudos,
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pesquisas e planejamento na aplicação da energia, em suas mais diversas formas; instruir e apoiar bolsas de estudos e pesquisas, campos
de estágio e de aperfeiçoamento, a docentes, servidores técnico-administrativos e alunos, para atuarem no desenvolvimento integral da
coletividade; levantar, processar, armazenar, analisar e divulgar dados
e informações socioeconômicos, em parceria com entidades 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 estágio, a
complementação do ensino e da aprendizagem a serem planejados,
executados, acompanhados 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 trabalhou neste último ano e é com grande satisfação
que, nesta oportunidade, apresenta os resultados, 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.

3.2

Indicadores Gerenciais
sobre Recursos Humanos
A área de Recursos Humanos da FEPESE é terceirizada pela Empresa RG
Serviços Contábeis. Tabalha, atualmente, com processos internos de
Administração de Pessoal, que abrange todas as atividades inerentes
às áreas Administrativas e operacionais da FEPESE; e Desenvolvimento
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e Capacitação de Recursos Humanos, que abrange as atividades voltadas para as atividades de projetos que lhe são afetas, oferecendo-lhe
oportunidade de aprimorar o conhecimento.
A FEPESE conta em seu quadro de Pessoal, uma equipe altamente
qualificada totalizando em 31 de dezembro de 2016 o número de 157
funcionários, conforme descritos nos quadro e tabelas abaixo.
3.2.1

Da Formação
81
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Pós-Graduação
Mestrado
Doutorado
25
18

23

1
5
1
Qualificação do Servidor

3.2.2

Absenteísmo
Absenteísmo médio na FEPESE em 2016 ficou em 22,57 dias, permanecendo abaixo da média do mercado em que atuamos, isso mostra uma
sintonia fina entre nossos funcionários com as atividades e as regras de
governança corporativa praticadas em nossa gestão.
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3.2.3

Programa de Ginástica Laboral

A ginástica laboral implantada na FEPESE em 15 de fevereiro de
2016 é praticada para os e colaboradores. É ministrada por uma fisioterapeuta e acontece três vezes por semana. Os exercícios são realizados
no auditório da Fepese e os colaboradores sempre são chamados para
comparecer na aula, a duração dos exercícios é de aproximadamente 15
à 20min. Como uma bonificação, os colaboradores que participam da
ginástica por pelo menos 70% de frequência em um mês recebem uma
massagem relaxante, que é ansiosamente aguardada.
Os objetivos da ginástica laboral são: prevenir lesões e dores relacionadas ao trabalho, devido aos longos períodos de imobilização,
posturas inadequadas e movimentos repetitivos; incentivar a prática
de atividade física; e proporcionar um momento de relaxamento mental e interação entre os colaboradores. Para o alcance dos objetivos, são
realizados exercícios de mobilização articular, fortalecimento, alongamento, treino de equilíbrio e coordenação motora. Para que a prática
se torne mais desafiadora e dinâmica, um dia da semana é dedicado
para exercícios mais intensos e uso de materiais diversos, como balões,
garrafas com água e cordas.
Complementando a prática de ginástica laboral, realizamos também a aferição da pressão arterial de todos os colaboradores uma vez
por mês. Naturalmente, foram-se incorporando à prática orientações
gerais sobre saúde, tais como: aconselhamento sobre atividade física
e hábitos saudáveis, orientações ergonômicas na estação de trabalho,
medidas analgésicas para dores articulares e musculares, orientação
precoce após lesões relacionadas ou não ao trabalho, entre outras.
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3.3

Planejamento e Orçamento
A elaboração do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2017
foi encaminhado ao Conselho de Curador em cumprimento do artigo 17, Item II e também do artigo 23 do Estatuto, sendo aprovado por
unanimidade.
O seu efetivo monitoramento está sob responsabilidade da
Superintendência, no intuito de acompanhar os atos e fatos da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial, objetivando promover a melhoria nos controles internos, bem como uma maior interação entre as
áreas de atuação da Fundação.
A FEPESE, como as demais fundações congêneres em todo o País,
vêm sofrendo perdas significativas de suas receitas decorrentes da falta de projetos vinculados ao setor público e às próprias universidades.
Nossa Fundação tem sobrevivido nesses últimos quatro anos buscando no mercado outras opções de negócios obedecendo fielmente suas
finalidades estatutárias, por meio da oferta de serviços de consultoria
de alto nível, que são realizados em parcerias com empresas e prestando concursos públicos de maneira efetiva aos entes públicos.
Lembramos que todas as atividades que envolvem o setor público
foram comprometidas pela crise econômica e financeira, repercutindo
diretamente em nossas receitas.
Portanto, podemos afirmar que o ano de 2017 ainda carregará a
inércia do ano anterior e a previsão de crescimento previsto em nossas
atividades certamente arrastará a tendência do que foi o ano de 2016.
Abaixo Proposta Orçamentária aprovada para 2017.
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3.3.1

Proposta Orçamentária
da Fepese para 2016
Orçado 2016
Descrição

(Valores Expressos em Reais)
1 Semestre

2 Semestre

Total

25.440,00

6.464,00

31.904,00

Receitas Operacionais

2.152.000,00

2.345.680,00

4.497.680,00

Receitas

2.125.000,00

2.316.250,00

4.441.250,00

130.000,00

141.700,00

271.700,00

1.250.000,00

1.362.500,00

2.612.500,00

745.000,00

812.050,00

1.557.050,00

27.000,00

29.430,00

56.430,00

Despesas Operacionais

2.126.560,00

2.339.216,00

4.465.776,00

Despesas com pessoal

970.860,00

911.946,00

1.882.806,00

Serviços de Terceiros

310.500,00

341.550,00

652.050,00

Ocupações e Manutenções

25.500,00

28.050,00

53.550,00

Utilidades e Serviços

85.000,00

93.500,00

178.500,00

Despesas Tributárias

13.200,00

14.520,00

27.720,00

Despesas Administrativas

387.000,00

425.700,00

812.700,00

Doações

155.000,00

170.500,00

325.500,00

Agência de Integração

172.000,00

189.200,00

361.200,00

7.500,00

8.250,00

15.750,00

Investimentos

—

156.000,00

156.000,00

Imobilizado

—

156.000,00

156.000,00

Bens Imóveis

—

15.000,00

15.000,00

Bens Móveis

—

111.000,00

111.000,00

Outras Imobilizações

—

30.000,00

30.000,00

Resultado Operacional

Convênios com Estagiários
Administração Projetos
Administração Concursos
Receitas Financeiras

Despesas Financeiras

o

o
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3.3.2

Execução Orçamentária
da Fepese para 2016

Executado 2016
Descrição

(Valores Expressos em Reais)
1 Semestre

Realiz.

2 Semestre

Realiz.

Total

Realiz.

–29.245,94

–115%

639.321,80

9891%

610.075,86

1912%

Receitas Operacionais

1.567.610,75

73%

2.268.683,81

97%

3.836.294,56

85%

Receitas

Resultado Operacional

o

o

1.497.235,93

70%

2.210.174,23

95%

3.707.410,16

83%

Convênios com Estagiários

126.977,51

98%

243.798,67

172%

370.776,18

136%

Administração Projetos

845.954,75

68%

1.738.829,49

128%

2.584.784,24

99%

Administração Concursos

524.303,67

70%

227.546,07

28%

751.849,74

48%

70.374,82

261%

58.509,58

199%

128.884,40

228%

Despesas Operacionais

1.596.856,69

75%

1.629.362,01

70%

3.226.218,70

72%

Despesas com pessoal

671.168,37

69%

732.589,61

80%

1.403.757,98

75%

Serviços de Terceiros

340.719,30

110%

366.563,90

107%

707.283,20

108%

Ocupações e Manutenções

29.011,29

114%

28.700,45

102%

57.711,74

108%

Utilidades e Serviços

61.927,87

73%

67.712,94

72%

129.640,81

73%

Despesas Tributárias

60.326,49

457%

65.231,87

449%

125.558,36

453%

Despesas Administrativas

152.155,10

39%

144.772,31

34%

296.927,41

37%

Doações

102.481,83

66%

73.351,86

43%

175.833,69

54%

Agência de Integração

116.003,06

67%

148.443,07

78%

264.446,13

73%

2.627,25

35%

5.544,60

67%

8.171,85

52%

Investimentos

63.063,38

—

1.996,00

1%

65.059,38

42%

Imobilizado

63.063,38

—

1.996,00

1%

65.059,38

42%

Bens Imóveis

—

—

—

0%

—

0%

Bens Móveis

63.063,38

—

1.996,00

2%

65.059,38

59%

—

—

—

0%

—

—

Receitas Financeiras

Despesas Financeiras

Outras Imobilizações

Notas sobre a execução orçamentária
a. Ressaltamos que o resultado da Receita Operacional foi influenciada pelo recebimento das parcelas dos projetos acumuladas
no mês de dez/2016;
b. As Receitas Financeiras também foram consequências dos recebimentos dessas parcelas no mês de dez de 2016;
c. As Despesas Tributárias foram afetas da mesma forma que as
receitas financeiras;
d. As demais despesas se comportaram dentro da média prevista.
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Seção 4

Atividades
4.1

Introdução
Para executar com eficiência as atividades finalísticas, faz-se necessário
que a FEPESE possua um ambiente interno atual e consistente. Assim,
com esse objetivo planejamos, para o próximo ano, ampliar e aprimorar
nossos recursos tecnológicos, humanos, físicos e organizacionais, dentro de nossa realidade financeira conforme detalhamos abaixo:
a. Execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação (PDTIC), com aquisição de novos equipamentos de
informática, renovações de licenças e sistema de CFTV;
b. Aquisição de mobiliário para as salas do 2º e 3º piso, e Renovação de
móveis e eletrodomésticos para o Espaço Lounge-FEPESE;
c. Realização do Plano de Cargos, Carreira e Salários e Consultoria de
Gestão de Processos Organizacionais;
d. Treinamentos e capacitações dos funcionários.
Nosso Plano de Atividades e respectiva Proposta Orçamentária, por
ações de equilíbrio e responsabilidade gerencial sofreu uma redução
de aproximadamente 13% em relação ao ano anterior para execução no
período de janeiro a dezembro de 2017. Ambos foram elaborados com
base na execução da “receita e despesa” realizada com base no ano de
2016, histórico de execução dos anos anteriores, e com base nas sugestões recebidas da Diretoria Executiva, dos membros dos Conselhos e na
projeção das parcerias em fase de celebração e as em andamento.
O planejamento orçamentário de investimentos foi realizado
com base na necessidade atual de melhoria na infraestrutura da entidade, seja através da aquisição de mobiliário para alguns setores, não
contemplados pela compra de bens móveis, além da aquisição de equipamentos de informática, visando substituir os obsoletos.
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Para o ano de 2017 faz-se necessário a elaboração de um Plano de
Cargos, Carreira e Salários, alinhado com o novo Regimento Interno,
com regras claras proporcionando decisões fundamentadas e coerentes com as modernas práticas de recursos humanos.
Cabe-nos, ainda, destacar que estamos programando para o
ano de 2017, a contratação do Plano de Manutenção do Sistema de
Operação e Controle (PMOC), do sistema de ar condicionado, a manutenção geral da fachada (lavagem e pintura das paredes externas),
dentro do programa de comemoração dos 40 anos da FEESE que acontecerá no dia 26 de outubro de 2017.
Lembramos que as mudanças contextuais vêm instigando as organizações a realinharem as práticas de gestão e suas estratégias para
garantir sua participação na sociedade futura.
A velocidade das mudanças, as exigências do cliente/usuário, o
alto nível de complexidade no ambiente de trabalho e a necessidade
de compatibilizar desempenho com objetivos organizacionais, exigem
dos colaboradores competências que vão além da execução de tarefas,
fazendo com que as organizações busquem fortalecer a capacidade de
aprender e reaprender de seu material humano.
A Diretoria Executiva, em cumprimento do artigo 17, item II e
também do artigo 23, vem apresentar ao Conselho Curador, para
análise e demais providências, o Plano Anual de Atividades, Plano
Diretor de Informática, Plano de Marketing institucional, bem como
a Proposta Orçamentária para o ano de 2017.
A Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos (FEPESE)
através do seu plano de atividades tem por objeto:
a. Elaboração, coordenação, análise e execução de projetos nas áreas
de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento científico e
tecnológico;
b. Apoio e realização de cursos, seminários e palestras em áreas de
interesse do Centro Socioeconômico e da Universidade Federal de
Santa Catarina, dentro das suas finalidades;
c. Realização de consultorias técnicas de alto nível na recuperação de
créditos de organizações públicas e privadas;
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d. Execução e realização de recrutamento e seleção de pessoal, concurso públicos e processos seletivos para diversas organizações públicas ou privadas;
e. Atuação como agente de integração, propiciando, através de estágio, a complementação do ensino e da aprendizagem;
f. Colaboração no apoio ao aperfeiçoamento do pessoal docente, administrativo e alunos, nos mais diversos níveis de ensino.

4.2
4.2.1

Plano de Atividades
Apoio à pesquisa e ao Desenvolvimento
Objetivo
Participar do processo de desenvolvimento da sociedade no território
nacional, desenvolvimento institucional de entidades públicas e privadas no Estado de Santa Catarina, do desenvolvimento institucional
da UFSC, dos centros de pesquisa e dos institutos tecnológicos, estimulando a realização de projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional e de inovação tecnológica.

Ações
Manter, através de processos de gestão, com base na cooperação técnica, científica e administrativa com a UFSC e com a sociedade em geral,
a execução de convênios, o desenvolvimento de projetos de pesquisa,
prestação de serviços especializados e atividades de transferência, à
comunidade, dos conhecimentos, serviços e produtos gerados ou instalados - através da celebração de convênios e contratos, articulados
dentro das finalidades da Fundação, quais sejam, o apoio:
a. À pesquisa científica, tecnológica, econômicas, culturais e artísticas;
b. Às atividades de apoio ao ensino destinado à formação de recursos
humanos;
c. Ao exercício de atividades científicas, econômicas, culturais e
artísticas;
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d. À divulgação de trabalhos científicos e artísticos de reconhecido
valor.
4.2.2

Apoio às Atividades de Gestão
Objetivo
Manter uma cultura de busca pelo aprimoramento das atividades de
gestão, de economicidade dentro da Fundação e de aumento da competitividade dos serviços prestados, utilizando para tal, indicadores de
controle, avaliação do desempenho e da produtividade. E, igualmente,
constitui objetivo implantar uma política de valorização profissional,
nas ações a seguir identificadas.

Ações
Implantação de uma política de valorização de recursos humanos,
embasada em duas linhas gerais de atuação:
a. Qualificar os empregados da Fundação visando melhoria do atendimento aos parceiros e clientes e;
b. Melhoria do desempenho técnico individual e de grupo na realização das atribuições do cargo e do setor.
4.2.3

Gestão da TI e
Desenvolvimento Institucional
Objetivo
Implantar uma política de investimentos para suprir as necessidades
internas, acompanhando a evolução da tecnologia da informação e da
comunicação, fatos que veem se transformando em desafios diários.
A expectativa é de que os montantes destinados permitam o aprimoramento das atividades de gestão, de economicidade e do aumento da
competitividade dos serviços prestados. Serão utilizados para tal, indicadores de controle, avaliação do desempenho e da produtividade,
obedecendo as seguintes linhas gerais de atuação:
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Ações
a. Implantação e/ou desenvolvimento de um novo sistema de gestão;
b. Levantamento das necessidades de hardwares para a FEPESE nos
próximos anos;
c. Qualificação dos empregados da Fundação, visando melhoria do
atendimento aos parceiros e clientes e;
d. Melhoria do desempenho técnico individual e de grupo na realização das atribuições do cargo e do setor.
Para o atendimento das suas atividades serão celebrados convênios,
acordos e contratos, termos de parceria, protocolo de cooperação técnica e outros instrumentos jurídicos com pessoas físicas e/ou jurídicas, de direito público ou privado, nacional ou internacional.
Além disto, a Fundação poderá conceder bolsas de ensino, pesquisa e extensão por meio de projetos de pesquisa, pesquisa e extensão
para docentes e técnicos voltados à geração e difusão dos conhecimentos que envolvam as áreas acima e os desenvolvimentos institucionais,
científicos e tecnológicos de interesse de instituições de ensino superior nacional e estrangeira.
A seguir estão relacionadas as principais atividades a serem
desenvolvidas.
4.2.4

Atividades Fepese

Janeiro à Dezembro de 2017

Extensão
1. Palestras, seminários e eventos de professores da UFSC; promoção
das revistas técnicas dos mestrados de economia, serviço social e
contabilidade e do doutorado/mestrado em administração.
2. Gerenciamento de cursos de especialização “lato sensu”, nas áreas de marketing, recursos humanos, administração financeira,
cenários e gerontologia e outros que porventura sejam aprovados
pela UFSC.
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Ensino & Pesquisa
1. Gerenciamento de programas de ensino à distância nas áreas de
Ensino da UFSC, também cursos de pós-graduação.
2. Atividades de Pesquisa em conjunto com os departamentos da
UFSC e demais instituições de Ensino e Pesquisa.
3. Gerenciamento de congressos, cursos, seminários e outras atividades de interesse finalístico da FEPESE.

Outras Atividades
1. Assessorias e consultorias na área pública e empresarial.
2. Concursos nas três esferas de governo.
3. Realização de programas de capacitação e treinamento em diversos órgãos públicos e privados.
4. Recuperação de créditos para estados, municípios e empresas
públicas.
5. Promover e incrementar o programa de estágios da Agência de
Integração da FEPESE.
4.2.5

Plano Diretor de Informática
Com o novo Regimento Interno, ficou sugerida a implantação para
os próximos anos, a remodelação do NTI (Núcleo de Tecnologia da
Informação e Comunicação), visando maiores benefícios de gestão
para o desenvolvimento da FEPESE e seus usuários.
Atividades futuras para o NTI:
a. Promover a gestão, a governança e o uso inovador das tecnologias
de informação e comunicação;
b. Planejar, especificar, desenvolver, implantar e prestar suporte tecnológico aos sistemas, serviços e soluções em TIC;
c. Prover e garantir a Segurança da Informação, conforme as normas
vigentes (ABNT NBR 27001 e 27002);
d. Manter infraestrutura, serviços e sistemas de TIC em regime
24-7-365;
e. Promover aquisição e utilização de soluções em TIC de acordo com
as diretrizes do PDTIC;
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f. Administrar e gerenciar os serviços de TIC providos através da infraestrutura de rede: serviços corporativos de correio eletrônico,
servidores web, SGDBs, servidores de arquivo, becapes, sistemas de
informação, etc.
4.2.6

Serviços do NTI
a. Hospedagem de sítios web e domínios virtuais - Servidor Web,
banco de dados, linguagens de script, espaço em disco;
b. Serviço de correio eletrônico e listas de discussão - webmail, serviços SMTP, POP3 e IMAP;
c. Serviço de telefonia convencional e telefonia IP;
d. Suporte a hardware e software de computadores;
e. Servidor de arquivos e impressão, controle de acesso e quota em disco para pastas compartilhadas de contas pessoais e Institucionais;
f. Suporte às compras de equipamentos de infraestrutura de rede,
servidores e computadores;
g. Manutenção de sistemas de informação administrativa e de projetos e sítios web d e interesse da FEPESE;
h. Acesso à rede cabeada e sem fio e Serviços de segurança computacional (Firewall, Sistemas de Detecção de Intrusão, Antivírus).

4.2.7

Objetivos do NTI
a. Identificar os principais desafios da organização e as estratégias de
TIC;
b. Estabelecer parâmetros que viabilizem as decisões relativas à gestão de serviços e recursos de TIC em alinhamento com normas
legais;
c. Demonstrar o papel chave que a TIC, por meio dos seus serviços
prestados;
d. Sustentar a análise de custo benefício dos investimentos em
Tecnologia da Informação e Comunicação.
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4.2.8

Metodologia
A metodologia utilizada envolve três fases, a saber: Preparação,
Diagnóstico e Planejamento.
 Preparação: Esta fase do PDTIC define os critérios na qual se
identificam as tarefas necessárias para a organização do projeto
de elaboração do PDTIC.
 Diagnóstico: Com as informações da fase anterior foi identificada a situação da TIC durante sua aplicação e as necessidades.
Ao final desta fase, a equipe do NTI confeccionou o Inventário de
Necessidades Consolidadas, viabilidade do atendimento e a priorização das necessidades para decisão pelo setor responsável.
 Planejamento: A partir do diagnóstico, seguiu-se para a fase
de Planejamento, onde para cada necessidade foi estipulada uma
prioridade. Estas ações poderão levar à contratação de serviços e
à aquisição de novos equipamentos.
 Necessidades: Identificadas as necessidades concernentes à
preparação para os novos desafios na estrutura da FEPESE, introduzindo-se, dentro dos critérios de razoabilidade e capacidade
de investimento a curto e médio prazo novas melhorias, como
descrito abaixo:
a. Ativação/desenvolvimentos de novas tecnologias no Master
Manager, tendo uma base única de dados (Rh, Agência,
Contabilidade e Projetos);
b. Compartilhamento de arquivos na nuvem (Sharepoint);
c. Enlace redundante (link becape);
d. Políticas de uso para os serviços de NTI, e Segurança da Informação;
e. Sistema de monitoramento dos serviços e sistemas de TI, e documentação dos serviços de rede;
f. Política para renovação do parque computacional, e ferramentas
colaborativas wiki (manuais);
g. Sistema para inventário de software e hardware;
h. Sistema de videoconferência para a sala de reuniões;
i. Melhoria no auditório com a aquisição de um novo móvel e
computador.
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4.3

Plano Institucional de Marketing
A Diretoria Executiva está buscando todos os caminhos, esforços e ações
para viabilizar a implantação do Plano Institucional de Marketing,
a partir do ano de 2018. Estudos em andamento deverão ser concluídos para análise e implementação experimental no próximo exercício,
onde comemoramos o aniversário de 40 anos da FEPESE, data essa que
deverá servir de motivação para início da implementação do Plano de
Marketing Institucional. Lembramos que esse Plano não foi apresentado ao Conselho Curador nos últimos 20 anos.

4.4

Gestão do Patrimônio
Mobiliário e Imobiliário
Durante o ano de 2016, a FEPESE realizou levantamentos detalhados
no seu patrimônio, separando os inservíveis, obsoletos e danificados,
visando preparar a gestão patrimonial a partir do ano de 2018. Os recursos materiais, humanos e tecnológicos foram assegurados e todo
apoio da Diretoria Executiva foi disponibilizado para que se torne a
partir desse ano, mais uma ferramenta moderna de gestão.

4.5

Governança e de
Autocontrole da Gestão
A FEPESE vem investindo em processos de gestão visando criar uma estrutura de governança. A partir de 2014 os processos de seleção de pessoal passam por instituição terceirizada com comprovada reputação
ético/profissional sem quaisquer tipos de intervenções.
Iniciou no ano de 2013 investindo num novo sistema de Gestão de
controle de projetos e das demais atividades administrativas e técnicas
da Fundação para gestão de projetos e controle financeiro. Em 2012
contrata empresa especializada em serviços contábeis e de Recursos
Humanos, deixando assim as atividades meios sob responsabilidade
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de empresas com alta capacidade técnica e desenvolvimento humano,
admitindo dessa forma que as atividades fins fossem desempenhadas
pelo seu próprio corpo de colaboradores.
A Fepese dispõe em seu quadro, funcionários com competência para realizar sindicâncias, inquéritos administrativos e processos
administrativos disciplinares relativos a condutas de funcionários da
instituição ou a fatos ocorridos no âmbito do trabalho desenvolvido,
conta ainda com Auditoria Externa e Assessoria Jurídica “full time” nas
suas atividades.

4.6

Atividades Realizadas
e em Andamento
No ano de 2016, a FEPESE realizou apenas 36 (trinta e seis) projetos,
9 (nove) dos quais foram com a UFSC, ficando o restante sob a responsabilidade da FEPESE em captar no mercado projetos dentro de
suas finalidades estatutárias para manter suas atividades. Cabe lembrar o baixo número de projetos originados na Universidade no ano
de 2016, cabendo a FEPESE ir ao mercado buscar novos projetos dentro
das sua finalidades para manter as atividades e necessidades em pleno
funcionamento.

4.6.1

Projetos de Pesquisa (2016)
a. Objetivo Participar como fundação de apoio à UFSC no processo
de pesquisa voltada para a criação e a produção científica ou tecnológica como atividade indissociável do ensino e da extensão, visando a ampliação do conhecimento para o desenvolvimento do
Estado de Santa Catarina e do País.
b. Ações Manter, através de processos de gestão, com base na cooperação técnica, científica e administrativa com a UFSC, a celebração de convênios e de contratos, articulados dentro das suas
finalidades.

RELATÓRIO
GESTÃO 2016

c. Aprovação Institucional Todos os projetos de pesquisa da
UFSC nos quais a FEPESE atua como fundação de apoio são previamente aprovados, na sua íntegra, pelos respectivos centros e departamentos de origem dos projetos, em conformidade com o art.
6º, §2º, do Decreto nº 10.423/20101.

Projetos de Pesquisa em Andamento
Projeto: 36/2014

Contrato: 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: 48/2014

Contrato: 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: 13/2014

Contrato: 27/2014

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: 60/2015

Contrato: 115003400 FINEP

Nome: Máquina de venda reversa para reciclagem de recipientes de bebidas (FINEP)
Objeto simplificado: tranferência de recursos financeiros, pela concedente ao convenente,
para execução do projeto intitulado “ reverse vending machine - máquina de venda reversa
para reciclagem de recipientes de bebidas”, doravante denominado projeto, descrito no plano
de trabalho, anexo ao convênio.

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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4.6.2

Projetos de Extensão 2016
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
universitários 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 cooperação 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 previamente aprovados, na sua íntegra, pelos respectivos centros e departamentos de origem dos projetos, em conformidade com o art.
6º, §2º, do Decreto nº 10.423/20102.

Projetos de Extensão em Andamento
Projeto: 010/2016

Contrato: 236/2016

Nome: Musica no campus da UFSC Joinville
Objeto simplificado: Desenvolver a integração e a musicalidade da comunidade universitária,
através da implementação de uma agenda de eventos musicais no período compreendido entre 30 de abril a 30 de dezembro de 2016.
Projeto: 015/2016

Contrato: 247/2016

Nome: Organização do processo seletivo para residência HU - ano 2016
Objeto simplificado: O processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para o provimento
das vagas oferecidas nas especialidades discriminadas no edital no 01/COREME/2016, oferecidas pelo Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina - HU/UFSC.

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: 016/2016

Contrato: 198/2016

Nome: Sistema informatizado de autorização de uso de via para a ferrovia norte-sul (VALEC)
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:
“apoio técnico para definição de metodologia e implantação, com criação de novas funcionalidades, de um sistema informatizado de Autorização de Uso de Via (AUV) para a ferrovia norte-sul”, financiado por VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., conforme o plano de
trabalho (anexo I).
Projeto: 027/2016

Contrato: 227/2016

Nome: Estudo de trechos ferroviários e concessões ferroviárias de carga - ANTT PIL II
Objeto simplificado: Apoio à ANTT no desenvolvimento de estudos de demanda, estudos
operacionais, estimativas de cálculo de receitas operacionais, dimensionamento de material
rodante e estimativas de custos operacionais para os trechos ferroviários integrantes da segunda etapa do Programa de Instimentos em Logísticas - PIL II, bem como subsidiar os estudos de
renovação de outorga das atuais concessões ferroviárias de carga
Projeto: 061/2013

Contrato: 170/2013

Nome: O saber para conquistar um lugar
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: “o
saber para conquistar um lugar - cursos de capacitação e palestras para os servidores do ministério da saúde”, conforme o plano de trabalho (anexo I), financiado pelo Ministério da Saúde.
Projeto: 024/2015

Contrato: 052/2015

Nome: Curso de graduação a distância CAD - 4a Oferta - 2014/02 - UAB
Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de serviço
pela fundação para apoio administrativo e financeiro para execução do projeto: “Graduação
Administração (4a oferta - 2014/2)
Projeto: 062/2015

Contrato: 164/2015

Nome: Repositório de objetos de aprendizagem para a rede E-TEC Brasil
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:
repositório de objetos de aprendizagem para a rede E-TEC Brasil, financiado pelo ministério da
educação.
Projeto: 016/2015

Contrato: 242/2014

Nome: Diretrizes Socioambientais do Ministério dos Transportes SPNT/MT
Objeto simplificado: Permitirá ao ministério dos transportes contar com o suporte necessário
para à reformulação de diretrizes socioambientais para o setor de transortes. Ressalta-se, tambem, a oportunidade de interagir com a comunidade acadêmico-científico, proporcionando
capital intelectual e a disseminação de conhecimentos nas áreas afetas.
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Projeto: 030/2015

Contrato: 087/2015

Nome: Seminários para a divulgação da CONAE 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:
seminário para a divulgação da CONAE 2014: subsídios para o acompanhamento e avaliação da
implantação dos planos de educação de SC 2014-2024.
Projeto: 045/2015

Contrato: 127/2015

Nome: Organização do processo seletivo para residência Hu - ano 2015
Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de serviço
pela fundação para o apoio administrativo e financeiro para execução do projeto de extensão,
denominado organização do processo seletivo para residência - ano 2015
Projeto: 056/2015

Contrato: 161/2015

Nome: Programa de Gestão e Manutenção do MS/Administração da Unidade
Objeto simplificado: O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviço pela fundação para apoio administrativo e financeiro para execução do projeto de extensão.
Projeto: 026/2014

Contrato: 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 serviço
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.

4.6.3

Projetos de Ensino 2016
a. Objetivo Participar como fundação de apoio à UFSC no processo
de pesquisa voltada apoiar a UFSC no seu principal eixo o ENSINO
como atividade indissociável do ensino e da extensão, visando por
meio do ensino a ampliação do conhecimento e o reconhecimento
da UFSC em excelência na educação e o desenvolvimento do Estado
de Santa Catarina e do País.
b. Ações Manter, através de processos de gestão, com base na cooperação técnica, científica, educacional e administrativa com a
UFSC, a celebração de convênios e de contratos, articulados dentro
das suas finalidades.

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

Projetos de Ensino em Andamento
Projeto: 031/2016

Contrato: 228/2016

Nome: Nova oferta 3 turma de Graduação em Administração, na modalidade de Ensino a
Distância - UAB
a

Objeto simplificado: Tem por objeto a prestação de serviço pela fundação para apoio administrativo e financeiro para execução do projeto de extensão: “nova oferta (3a turma de Graduação
em Administração, na modalidade de Ensino a Distância, no âmbito do sistema UAB”
Projeto: 068/2013

Contrato: 215/2013

Nome: Curso de Graduação em Ciências Contábeis - a distância - 5o e 6o semestre
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 ensino:
“Curso de Graduação em Ciências Contábeis - a distância - 5o e 6o semestre”, conforme o plano
de trabalho (anexo I), financiado pelo ministério da educação.
Projeto: 069/2013

Contrato: 216/2013

Nome: Curso de Graduação em Ciências Contábeis – a distância - 7o e 8o semestre
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 ensino: “curso de Graduação em Ciências Contábeis – a distância - 7o e 8o semestre”, conforme o plano de
trabalho (anexo I), financiado pelo ministério da educação.
Projeto: 070/2013

Contrato: 217/2013

Nome: Curso de Graduação em Ciências Econômicas – a distância - 5o e 6o semestre
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 ensino: “curso de Graduação em Ciências Econômicas – a distância - 5o e 6o semestre” conforme o plano de
trabalho (anexo I), financiado pelo ministério da educação.

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: 071/2013

Contrato: 218/2013

Nome: Curso de Graduação em Ciências Econômicas – a distância - 7o e 8o semestre
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 ensino: “curso de Graduação em Ciências Econômicas – a distância - 7o e 8o semestre” conforme o plano de
trabalho (anexo i), financiado pelo ministério da educação.
Projeto: 037/2014

Contrato: 088/2014

Nome: Controle da Gestão Pública Municipal
Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de serviço
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.

4.6.4

Outros Projetos 2016
a. Objetivo Participar como fundação de apoio à UFSC no processo
de transferência de conhecimento nos campos da extensão, ensino
pesquisa e desenvolvimento institucional e a relação bidirecional
da sociedade, com ênfase especial na participação dos setores públicos e privados no gerenciamento de programas nas áreas competentes da sua finalidade.
b. Ações Manter, através de processos de gestão, com base na cooperação técnica, científica e administrativa com as instituições
envolvidas, a celebração de convênios e de contratos, articulados
dentro das suas finalidades.
c. Aprovação Institucional Todos os projetos nos quais a FEPESE
atua como fundação de apoio são previamente aprovados, na sua
íntegra, pela sua Diretoria Executiva.
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Outros Projetos
Projeto: 011/2016

Contrato: 021/2016

Nome: Curso de formação continuada para os educadores da rede municipal de ensino de São
José
Objeto simplificado: O presente termo dispõe sobre a contratação de empresa para relização
de curso de formação continuada para os educadores da rede municipal de ensino de São José
(SC)
Projeto: 014/2016

Contrato: 145/2016

Nome: Capacitação e treinamento dos servidores da administração da prefeitura de Biguaçu
Objeto simplificado: Contratação de prestação de serviços de desenvolvimento institucional
com ensino, capacitação e treinamento do corpo técnico de profissionais da administração,
análise de contingência passíveis de redução e dignóstico de gestão de despesas em pessoal
da prefeitura municipal de Biguaçu e fundo municipal de saúde.
Projeto: 020/2016

Contrato: —

Nome: Itajaí-Labtrans
Objeto simplificado: Apresentar os elementos necessários para a implementação do sistema
de transporte coletivo urbano do município de itajaí. Estes se encontram divididos em cinco
produtos correlacionados, mas que podem ser executados de forma independente, ao longo
do desenvolvimento do projeto. Ressalte-se que a elaboração do estudo ora apresentado dependerá da obtenção de dados operacionais e levantamentos de campo por parte da prefeitura
de itajaí, sob supervisão da equipe técnica do labtrans.
Projeto: 023/2016

Contrato: —

Nome: Estruturação de sistema de custos
Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a realização de estudo, pesquisa e capacitação em sistema de custos, em encontros que serão definidos e ajustados entre as partes.
Projeto: 024/2016

Contrato: —

Nome: Curso de metodologia do ensino superior
Objeto simplificado: Curso de metodologia do ensino superior, curso de comunicação não-verbal no trabalho , curso de gamificação do trabalho, do ensino e das relações com os clientes.
Projeto: 033/2016

Contrato: —

Nome: RECEPETI - Rede Catarinense de Inovação
Objeto simplificado: Tem por objeto a análise técnica de compatibilidade de relatórios - programa INOVAMFRI, tendo como foco a validação do modelo desenvolvido pela RECEPETI, na
implantação do centro de inovação regional de Itajaí.
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Projeto: 035/2016

Contrato: 35/2016

Nome: Consultoria a Justiça Federal
Objeto simplificado: Consultoria especializada em design thinking para a resolução de problemas da justiça federal da 4a região.
Projeto: 030/2010

Contrato: —

Nome: UNINOVE
Objeto simplificado: O contrato tem por objeto a consolidação de um programa de cooperação técnica, científica e de treinamento, sua bases e critérios sobre as quais realizarão ações conjuntas de colaboração de interesse comum, junto ao programa de pós-graduação da UNINOVE.
Projeto: 030/2012

Contrato: 10.155/2012

Nome: Cooperacao tecnica sms - biguaçu 2012
Objeto simplificado: Prest. de serviço ref. a pesquisa, desenvolvimento e implantação de sistema nas unidades de saude de Biguaçu.
Projeto: 065/2012

Contrato: 1630

Nome: Serviço novo-fone RNP 2012
Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de consultoria pela fepese para inovação tecnológica, apoio operacional e suporte técnico ao serviço
fone@rnp, visando a evolução e aprimoramento da arquitetura volp implantada. Atendimento
para inclusão de novas instituições no serviço, bem como suporte às necessidades da gerência
de serviço da RNP, dentro do projeto da RNP.
Projeto: 020/2013

Contrato: 59/UNOESC/13

Nome: Programa de cooperação técnica - UNOESC 2013
Objeto simplificado: Consolidação do programa de cooperação técnica, científica e de treinamento, suas bases e critérios sobre os quais realizarão ações conjuntas de colaboração de
interesse comum, junto ao programa de pós-graduação em direito da UNOESC, oferecido na
unidade de chapecó, que será realizado pelo professor e pesquisador orides mezzaroba, indicado pela fepese para este fim.
Projeto: 043/2013

Contrato: 1854

Nome: Monipê
Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto o desenvolvimento do projeto
monipê.
Projeto: 013/2013

Contrato: 274/PMC/2012

Nome: Prefeitura de Criciúma - consultoria
Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços especializados de assessoria e consultoria para recuperação de créditos tributários.
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Projeto: 024/2014

Contrato: 6000.0087801.13.2

Nome: Empreendedorismo nas rendas de bilro
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: 032/2014

Contrato: 082/2014

Nome: Prefeitura de Itajaí - consultoria
Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a execução de serviços técnicos especializados de consultoria na área de
Projeto: 018/2015

Contrato: 042/2015

Nome: Curso de formação aos professores da rede municipal de São José (SC)
Objeto simplificado: O objeto deste termo consiste na contratação de empresa de realização
de curso de formação continuada destinada aos professores da rede municipal de ensino de
São José (SC).
Projeto: 055/2015

Contrato: —

Nome: 100 Open startups 2015
Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a fixação de balizas operacionais e o
respectivo plano de preparação das startups inscritas na capital de inovação florianópolis para
o evento regional dias 23, 24 e 25 de novembro de 2015, com a intenção de selecionar até 10
startups para o movimento 100 open startups, que ocorrerá no período de 23 à 25 de fevereiro
de 2016, cidade de São Paulo (SP).
Projeto: 027/2015

Contrato: —

Nome: Realizar assistência pericial da ré na ação civil pública
Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços, pela contratada à contrante, de assessoria e suporte técnico, na qualidade de assistente pericial da contratante na ação civil pública movida pela associação de proprietários e moradores de jurerê
internacional (AJIN) e outros, sob no 2008.72.00.000950-1, Em trâmite na 6º vara federal de
florianópolis/sc.
Projeto: 032/2015

Contrato: 55/2015

Nome: Prefeitura municipal de Imaruí
Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de desenvolvimento institucional com ensino, capacitação e treinamento do corpo técnico de profissionais
da administratação, análise de contingências passíveis de redução e diagnóstico de gestão de
despesas em pessoal.
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Projeto: 053/2015

Contrato: CT15PMF110

Nome: Prefeitura municipal de Fraiburgo
Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de desenvolvimento institucional com ensino, capacitação e treinamento do corpo técnico de profissionais
da administração, análise de contingências passíveis de redução e diagnóstico de gestão de
despesas em pessoal, pelo prazo máximo de 12 meses.
Projeto: 061/2015

Contrato: 114/2015

Nome: Prefeitura municipal de Glória (BA)
Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de desenvolvimento institucional com ensino, capacitação e treinamento do corpo técnico de profissionais
da administração, análise de contingências passíveis de redução e diagnóstico de gestão de
despesas em pessoal.
Projeto: 033/2015

Contrato: 2015/117 - A

Nome: Prefeitura municipal de Imbituba
Objeto simplificado: Prestação de desenvolvimento institucional com ensino, capacitação e
treinamento do corpo técnico de profissionais da administração, análise de contingências passíveis de redução e diagnóstico de gestão de despesas em pessoal.
Projeto: 051/2015

Contrato: —

Nome: Capacitação da câmara municipal de Palhoça
Objeto simplificado: Capacitação para a câmara municipal de Palhoça
Projeto: 059/2015

Contrato: —

Nome: Assessoria na gestão de projetos para a fundação centros de ref. em tec. Inov. (CERTI)
Objeto simplificado: O presente projeto trata-se de assessoria na gestão dos projetos para a
fundação centros de referências em tecnologias inovadoras.
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4.6.5

Concursos Públicos e
Processos Seletivos 2016
Durante o ano de 2016 a FEPESE elaborou 24 certames públicos, com
a elaboração de 4.532 questões totalizando aproximadamente 140 mil
candidatos. A seguir, segue a relação detalhada de cada certame.
Projeto: 002/2016

Contrato: 008/PMC/2016

Nome: Concurso público do município de Criciuma
Objeto simplificado: Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa para
concurso público para cargos diversos da adminsitração municipal de Criciúma (SC) e processo
seletivo paas ACS e agente de combate à endemias.
Projeto: 003/2016

Contrato: 109/SME/2016

Nome: Processo seletivo da prefeitura de Florianópolis - edital 04/2016
Objeto simplificado: Contratação de empresa especializada para a realização de processo
seletivo de funcionários temporários no quadro de funcionários no magistério da secretaria
municipal de educação.
Projeto: 004/2016

Contrato: 022/2016

Nome: Concurso público da secretaria de assistencia social de São José
Objeto simplificado: O objeto deste termo consiste na contratação de empresa especializada
na prestação de serviços para realização de concurso público para atender as necessidades dos
serviços da secretaria de assistência social do município de São José (SC).
Projeto: 006/2016

Contrato: 324/SME/2016

Nome: Concurso público da rede municipal de ensino de Florianópolis
Objeto simplificado: Contratação de empresa especializada para o planejamento, elaboração,
divulgação na internet, execução e realização das provas e divulgação de todas as etapas do
concurso público para formação de cadastro de reserva para os cargos de auxiliar de sala e
bibliotecário da rede municipal de ensino de Florianópolis.
Projeto: 007/2016

Contrato: 153/GELIC/SJC/2016

Nome: Concurso público da secretaria de estado da justiça e cidadania/fundo penitenciário
Objeto simplificado: Contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializados de organização, planejamento, elaboração, divulgação na internet, suporte para as inscrições, execução e realização da prova objetiva, prova de capacidade física e de aptidão psicológica, e divulgação de todas as etapas do concurso público destinado ao preenchimento
de vagas no quadro funcional da secretaria de estado da justiça e cidadania, para os cargos
agentes de segurança socioeducativos, bem como a formação de cadastro de reserva para o
departamento de administração socioeducativa.
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Projeto: 008/2016

Contrato: 029/2016

Nome: Concurso público de Bombinhas
Objeto simplificado: Constitui objeto do presente contrato a prestação contrato a prestação
de serviços de realização do concurso público para o município de bombinhas, para os cargos
descritos no edital e em conformidade com a proposta apresentada pela fepese que instrui o
processo de dispensa de licitação.
Projeto: 012/2016

Contrato: 52/2016

Nome: Concurso público da prefeitura municipal de Lages
Objeto simplificado: O objeto visa a contratação de instituição para planejamento, elaboração,
divulgação na internet, execução e realização das provas e divulgação de todas as etapas do
concurso público para ingresso no quadro de funcionários da PML/SC, em conformidade com a
proposta apresentada pelo contratado.
Projeto: 013/2016

Contrato: 729/SME/2016

Nome: Processo seletivo da rede municipal de ensino de Florianópolis - edital 11/2016
Objeto simplificado: Contratação de empresa especializada para a realização de processo seletivo de substitutos para os cargos do magistério e auxiliar de sala da rede municipal de ensino
de Florianópolis para o ano letivo de 2017.
Projeto: 017/2016

Contrato: PCDL no 16/3144

Nome: Concurso público da CELESC
Objeto simplificado: Constitui o objeto do presente contrato a contratação de instituição especializada para a prestação de serviços de planejamento, administração e execução de concurso público, visando o provimento de pessoal e formação de um cadastro de reserva para a
CELESC Distribuição S.A.
Projeto: 018/2016

Contrato: 094/2016

Nome: Processo seletivo da prefeitura municipal de São José - edital 003/2016
Objeto simplificado: Prestação de serviços técnicos destinados ao planejamento, organização
e execução de processo seletivo, visando à contratação de professores sob regime de admissão
em caráter temporário para a rede municipal de ensino de São José, no ano letivo de 2017.
Projeto: 019/2016

Contrato: 20/FCEE/16

Nome: Processo seletivo da fundação catarinense de educação especial - FCEE
Objeto simplificado: Contratação de entidade especializada no planejamento, administração
e execução de processo seletivo, com aplicação de prova objetiva para todos os cargos, visando
o provimento de aproximadamente 2.800,00 vagas de professores em caráter temporário para
atender a demanda das APAE.
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Projeto: 021/2016

Contrato: 926/SMA/2016

Nome: Concurso público da secretaria municipal de administração de Florianópolis
Objeto simplificado: Contratação de empresa especializada para o planejamento, elaboração,
divulgação na internet, execução e realização das provas e divulgação de todas as etapas do
concurso público para o preenchimento de vagas no cargo de analista de sistemas para ingresso no quadro de efetivos da secretaria municipal de administração.
Projeto: 022/2016

Contrato: 987/PGM/16

Nome: Concurso público da prefeitura municipal de Florianópolis - Procuradoria Geral do
Município - edital 001/2016
Objeto simplificado: Contratação de empresa especializada para o planejamento, elaboração,
divulgação na internet, execução e realização das provas e divulgação de todas as etapas do
concurso público para o preenchimento de vagas no cargo de Procurador do Município de
Florianópolis para ingresso no quadro de efetivos da Procuradoria Geral do Município.
Projeto: 025/2016

Contrato: 66/2016

Nome: Processo seletivo da prefeitura municipal de Lages edital 004/2016 e 005/2016
Objeto simplificado: Processo seletivo da prefeitura municipal de Lages edital 004/2016 e
005/2016.
Projeto: 029/2016

Contrato: CT16PMF160

Nome: Prefeitura municipal de Fraiburgo - editais 001 e 002
Objeto simplificado: Prefeitura municipal de Fraiburgo - editais 001 e 002
Projeto: 030/2016

Contrato: —

Nome: Cidasc 2016 - edital 001
Objeto simplificado: Cidasc 2016 - edital 001
Projeto: 032/2016

Contrato: —

Nome: Concurso público Cidasc edital 2
Objeto simplificado: Planejar, organizar, aplicar, fiscalizar e corrigir a prova escrita (objetiva) do
concurso público para ingresso na carreira de servidores da Cidasc.
Projeto: 034/2016

Contrato: 278/PMT/2016

Nome: Processo seletivo Tijucas - edital 002/2016
Objeto simplificado: Processo seletivo Tijucas - edital 002/2016
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Projeto: 006/2015

Contrato: 025/2015

Nome: Concurso prefeitura municipal de Brusque
Objeto simplificado: O objeto deste contrato consiste na contratação de entidade capacitada
com condições materiais, humanas e pedagógicas ao planejamento, organização e execução
de concurso público para os cargos escritos no respectivo edital do concurso da prefeitura municipal de Brusque (SC).
Projeto: 031/2015

Contrato: —

Nome: Concurso publico PMSJ - ed. 004/2015
Objeto simplificado: Concurso público da prefeitura municipal de São José
Projeto: 042/2015

Contrato: —

Nome: Processo seletivo da prefeitura de São José
Objeto simplificado: O objeto deste termo consiste na contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos de planejamento, organização e execução de processo seletivo visando à contratação de professores sob regime de admissão em caráter temporário (act) para o ano
letivo de 2016, no município de São José (SC).
Projeto: 046/2015

Contrato: 238/2015

Nome: Processo seletivo da prefeitura municipal da Palhoça - ACT’s
Objeto simplificado: Objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa para
a 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 a realização de processo seletivo para o ingresso de
professores, agente de serviços gerais e merendeiras, em caráter temporário (ACT), conforme
preconiza as leis no 3.683/2012 e 3.335/2010, para suprir as necessidades do calendário escolar
do exercício de 2016.
Projeto: 047/2015

Contrato: 333/PMT/2015

Nome: Processo seletivo para secretarias de educação - Tijucas
Objeto simplificado: Processo seletivo para secretarias de educação - Tijucas

RELATÓRIO
GESTÃO 2016

4.7

Relação Total dos Projetos
em Andamento e Iniciados
no Ano de 2016
Projeto: 001/2016

Contrato: CP 0115003400

Nome: Máquina de venda reversa para reciclagem - FINEP - contrapartida
Objeto simplificado: Contrapartida projeto 60/2015
Projeto: 002/2016

Contrato: 08/PMC/2016

Nome: Concurso público do município de Criciuma
Objeto simplificado: Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa para
concurso público para cargos diversos da adminsitração municipal de Criciúma (SC) e processo
seletivo paas ACS e agente de combate à endemias.
Projeto: 003/2016

Contrato: 109/SME/16

Nome: Processo seletivo da prefeitura de Florianópolis - edital 04/2016
Objeto simplificado: Contratação de empresa especializada para a realização de processo
seletivo de funcionários temporários no quadro de funcionários no magistério da Secretaria
Municipal de Educação
Projeto: 004/2016

Contrato: 022/2016

Nome: Concurso público da Secretaria de Assistencia Social de São José
Objeto simplificado: O objeto deste termo consiste na contratação de empresa especializada
na prestação de serviços para realização de concurso público para atender as necessidades dos
serviços da secretaria de assistência social do município de são josé (SC).
Projeto: 006/2016

Contrato: 324/SME/16

Nome: Concurso público da rede municipal de ensino de Florianópolis
Objeto simplificado: Contratação de empresa especializada para o planejamento, elaboração,
divulgação na internet, execução e realização das provas e divulgação de todas as etapas do
concurso público para formação de cadastro de reserva para os cargos de Auxiliar de Sala e
Bibliotecário da rede municipal de ensino de Florianópolis.
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Projeto: 007/2016

Contrato: 153/GELIC/SJC/2016

Nome: Concurso público da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania/Fundo Penitenciário
Objeto simplificado: Contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializados de organização, planejamento, elaboração, divulgação na internet, suporte para as inscrições, execução e realização da prova objetiva, prova de capacidade física e de aptidão psicológica, e divulgação de todas as etapas do concurso público destinado ao preenchimento de
vagas no quadro funcional da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, para os cargos de
Agentes de Segurança Socioeducativos, bem como a formação de cadastro de reserva para o
departamento de Administração Socioeducativa.
Projeto: 008/2016

Contrato: 029/2016

Nome: Concurso público de Bombinhas
Objeto simplificado: Constitui objeto do presente contrato a prestação contrato a prestação
de serviços de realização do concurso público para o município de Bombinhas, para os cargos
descritos no edital e em conformidade com a proposta apresentada pela fepese que instrui o
processo de dispensa de licitação.
Projeto: 009/2016

Contrato: —

Nome: SIEM - Relações Internacionais
Objeto simplificado: O SIEM é um projeto de extensão do curso de relações internacionais
da Universidade Federal de Santa Catarina, cujo objetivo é simular os processos de tomada
de decisão dos principais foros de debates de organizações internacionais, como a assembleia
geral e o conselho de segurança das nações unidas, o conselho da união europeia, entre outras.
Projeto: 010/2016

Contrato: 236/2016

Nome: Musica no campus da UFSC Joinville
Objeto simplificado: Desenvolver a integração e a musicalidade da comunidade universitária,
através da implementação de uma agenda de eventos musicais no período compreendido entre 30 de abril a 30 de dezembro de 2016.
Projeto: 011/2016

Contrato: 021/2016

Nome: Curso de formação continuada para os educadores da rede municipal de ensino de São
José
Objeto simplificado: O presente termo dispõe sobre a contratação de empresa para relização
de curso de formação continuada para os educadores da rede municipal de ensino de São José
(SC).
Projeto: 012/2016

Contrato: 52/2016

Nome: Concurso público da prefeitura municipal de Lages
Objeto simplificado: O objeto visa a contratação de instituição para planejamento, elaboração,
divulgação na internet, execução e realização das provas e divulgação de todas as etapas do
concurso público para ingresso no quadro de funcionários da PML/SC, em conformidade com a
proposta apresentada pelo contratado.

RELATÓRIO
GESTÃO 2016

Projeto: 013/2016

Contrato: 729/SME/16

Nome: Processo seletivo da rede municipal de ensino de Florianópolis - edital 11/2016
Objeto simplificado: Contratação de empresa especializada para a realização de processo seletivo de substitutos para os cargos do magistério e auxiliar de sala da rede municipal de ensino
de Florianópolis para o ano letivo de 2017.
Projeto: 014/2016

Contrato: 145/2016

Nome: Capacitação e treinamento dos servidores da administração da prefeitura de Biguaçu
Objeto simplificado: Contratação de prestação de serviços de desenvolvimento institucional
com ensino, capacitação e treinamento do corpo técnico de profissionais da administração,
análise de contingência passíveis de redução e dignóstico de gestão de despesas em pessoal
da prefeitura municipal de Biguaçu e fundo municipal de saúde.
Projeto: 015/2016

Contrato: 247/2016

Nome: Organização do processo seletivo para residência HU - ano 2016
Objeto simplificado: O processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para o provimento
das vagas oferecidas nas especialidades discriminadas no edital no 01/COREME/2016, oferecidas pelo Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina - HU/UFSC.
Projeto: 016/2016

Contrato: 198/2016

Nome: Sistema informatizado de autorização de uso de via para a ferrovia norte-sul (VALEC)
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:
“apoio técnico para definição de metodologia e implantação, com criação de novas funcionalidades, de um sistema informatizado de autorização de uso de via (AUV) para a ferrovia norte-sul”, financiado por VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., conforme o plano de
trabalho (anexo I).
Projeto: 017/2016

Contrato: PCDL no 16/3144

Nome: Concurso público da CELESC
Objeto simplificado: Constitui o objeto do presente contrato a contratação de instituição especializada para a prestação de serviços de planejamento, administração e execução de concurso público, visando o provimento de pessoal e formação de um cadastro de reserva para a
CELESC Distribuição S.A.
Projeto: 018/2016

Contrato: 094/2016

Nome: Processo seletivo da prefeitura municipal de São José - edital 003/2016
Objeto simplificado: Prestação de serviços técnicos destinados ao planejamento, organização
e execução de processo seletivo, visando à contratação de professores sob regime de admissão
em caráter temporário para a rede municipal de ensino de São José, no ano letivo de 2017.
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Projeto: 019/2016

Contrato: 20/FCEE/16

Nome: Processo seletivo da Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE)
Objeto simplificado: Contratação de entidade especializada no planejamento, administração
e execução de processo seletivo, com aplicação de prova objetiva para todos os cargos, visando o provimento de aproximadamente 2.800 vagas de professores em caráter temporário para
atender a demanda das APAE.
Projeto: 020/2016

Contrato: —

Nome: Itajaí - Labtrans
Objeto simplificado: Apresentar os elementos necessários para a implementação do sistema
de transporte coletivo urbano do município de Itajaí. Estes se encontram divididos em cinco
produtos correlacionados, mas que podem ser executados de forma independente, ao longo
do desenvolvimento do projeto. Ressalte-se que a elaboração do estudo ora apresentado dependerá da obtenção de dados operacionais e levantamentos de campo por parte da prefeitura
de itajaí, sob supervisão da equipe técnica do Labtrans.
Projeto: 021/2016

Contrato: 926/SMA/16

Nome: Concurso público da Secretaria Municipal de Administração de Florianópolis
Objeto simplificado: Contratação de empresa especializada para o planejamento, elaboração,
divulgação na internet, execução e realização das provas e divulgação de todas as etapas do
concurso público para o preenchimento de vagas no cargo de Analista de Sistemas para ingresso no quadro de efetivos da Secretaria Municipal de Administração.
Projeto: 022/2016

Contrato: 987/PGM/16

Nome: Concurso público da prefeitura municipal de Florianópolis - Procuradoria Geral do
Município - edital 001/2016
Objeto simplificado: Contratação de empresa especializada para o planejamento, elaboração,
divulgação na internet, execução e realização das provas e divulgação de todas as etapas do
concurso público para o preenchimento de vagas no cargo de Procurador do Município de
Florianópolis para ingresso no quadro de efetivos da Procuradoria Geral do Município.
Projeto: 023/2016

Contrato: —

Nome: Estruturação de Sistema de Custos
Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a realização de estudo, pesquisa e capacitação em sistema de custos, em encontros que serão definidos e ajustados entre as partes.
Projeto: 024/2016

Contrato: —

Nome: Curso de Metodologia do Ensino Superior
Objeto simplificado: Curso de metodologia do ensino superior, curso de comunicação não-verbal no trabalho, curso de gamificação do trabalho, do ensino e das relações com os clientes.

RELATÓRIO
GESTÃO 2016

Projeto: 025/2016

Contrato: 66/2016

Nome: Processo seletivo da prefeitura municipal de Lages edital 004/2016 e 005/2016
Objeto simplificado: Processo seletivo da prefeitura municipal de Lages edital 004/2016 e
005/2016
Projeto: 026/2016

Contrato: —

Nome: Laboratorio de Sistemas de Apoio a Decisao - LSAD 2016
Objeto simplificado: Laboratorio de Sistemas de Apoio a Decisao - LSAD 2016
Projeto: 027/2016

Contrato: 227/2016

Nome: Estudo de trechos ferroviários e concessões ferroviárias de carga - ANTT PIL II
Objeto simplificado: Apoio à ANTT no desenvolvimento de estudos de demanda, estudos
operacionais, estimativas de cálculo de receitas operacionais, dimensionamento de material
rodante e estimativas de custos operacionais para os trechos ferroviários integrantes da segunda etapa do Programa de Instimentos em Logísticas - PIL II, bem como subsidiar os estudos de
renovação de outorga das atuais concessões ferroviárias de carga.
Projeto: 028/2016

Contrato: —

Nome: Conservação e cultivo de peixes migradores do rio Uruguai
Objeto simplificado: Para financiar o projeto será utilizado o recurso proveniente do projeto
43/2011 - estudos da ictiofauna do alto rio Uruguai 2011, conta bancária 200.109-8.
Projeto: 029/2016

Contrato: CT16PMF160

Nome: Prefeitura Municipal de Fraiburgo - editais 001 e 002
Objeto simplificado: Prefeitura Municipal de Fraiburgo - editais 001 e 002
Projeto: 030/2016

Contrato: —

Nome: Cidasc 2016 - edital 001
Objeto simplificado: Cidasc 2016 - edital 001
Projeto: 031/2016

Contrato: 228/2016

Nome: Nova oferta 3 turma de graduação em administração, na modalidade de Ensino a
Distância (UAB)
a

Objeto simplificado: Tem por objeto a prestação de serviço pela fundação para apoio administrativo e financeiro para execução do projeto de extensão: “nova oferta (3a turma de graduação
em administração, na modalidade e ensino a distância, no âmbito do sistema UAB”
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Projeto: 032/2016

Contrato: —

Nome: Concurso público Cidasc edital 2
Objeto simplificado: Planejar, organizar, aplicar, fiscalizar e corrigir a prova escrita (objetiva) do
concurso público para ingresso na carreira de servidores da Cidasc.
Projeto: 033/2016

Contrato: —

Nome: RECEPETI - Rede Catarinense de Inovação
Objeto simplificado: Tem por objeto a análise técnica de compatibilidade de relatórios - programa INOVAMFRI, tendo como foco a validação do modelo desenvolvido pela RECEPETI, na
implantação do Centro de Inovação Regional de Itajaí.
Projeto: 034/2016

Contrato: 278/PMT/16

Nome: Processo seletivo Tijucas - edital 002/2016
Objeto simplificado: Processo seletivo Tijucas - edital 002/2016
Projeto: 035/2016

Contrato: 35/2016

Nome: Consultoria a Justiça Federal
Objeto simplificado: Consultoria especializada em design thinking para a resolução de problemas da justiça federal da 4a região.
Projeto: 036/2016

Contrato: —

Nome: Controle de qualidade microbiológico
Objeto simplificado: Para execução de controle de qualidade microbiológico de aguás, resíduos e etc.
Projeto: 037/2016

Contrato: —

Nome: Teste Abepro
Objeto simplificado: Projeto Teste Abepro
Projeto: 030/2010

Contrato: —

Nome: Uninove
Objeto simplificado: O contrato tem por objeto a consolidação de um programa de cooperação
técnica, científica e de treinamento, sua bases e critérios sobre as quais realizarão ações conjuntas
de colaboração de interesse comum, junto ao programa de pós-graduação da Uninove.

RELATÓRIO
GESTÃO 2016

Projeto: 030/2012

Contrato: 10.155/12

Nome: Cooperação Técnica SMS - biguaçu 2012
Objeto simplificado: Prest. de serviço ref. a pesquisa, desenvolvimento e implantação de sistema nas unidades de saúde de Biguaçu.
Projeto: 065/2012

Contrato: 1630

Nome: Serviço novo-fone RNP 2012
Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de consultoria pela Fepese para inovação tecnológica, apoio operacional e suporte técnico ao serviço
fone@rnp, visando a evolução e aprimoramento da arquitetura volp implantada.Atendimento
para inclusão de novas instituições no serviço, bem como suporte às necessidades da gerência
de serviço da RNP, dentro do projeto da RNP.
Projeto: 068/2013

Contrato: 215/2013

Nome: Curso de graduação em Ciências Contábeis - a distância - 5o e 6o semestre
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 ensino: “curso de graduação em Ciências Contábeis - a distância - 5o e 6o semestre”, conforme o plano de
trabalho (anexo I), financiado pelo Ministério da Educação.
Projeto: 069/2013

Contrato: 216/2013

Nome: Curso de graduação em Ciências Contábeis – a distância - 7o e 8o semestre
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 ensino: “curso de graduação em Ciências Contábeis - a distância - 7o e 8o semestre”, conforme o plano de
trabalho (anexo I), financiado pelo Ministério da Educação.
Projeto: 070/2013

Contrato: 217/2013

Nome: Curso de graduação em Ciências Econômicas – a distância - 5o e 6o semestre
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 ensino: “curso de graduação em Ciências Econômicas – a distância - 5o e 6o semestre” conforme o plano de
trabalho (anexo I), financiado pelo Ministério da Educação.
Projeto: 071/2013

Contrato: 218/2013

Nome: Curso de graduação em Ciências Econômicas – a distância - 7o e 8o semestre
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 ensino: “curso de graduação em Ciências Econômicas – a distância - 7o e 8o semestre” conforme o plano de
trabalho (anexo I), financiado pelo Ministério da Educação.
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Projeto: 020/2013

Contrato: 59UNOESC13

Nome: Programa de cooperação técnica - UNOESC 2013
Objeto simplificado: Consolidação do programa de cooperação técnica, científica e de treinamento, suas bases e critérios sobre os quais realizarão ações conjuntas de colaboração de
interesse comum, junto ao programa de pós-graduação em direito da UNOESC, oferecido na
unidade de Chapecó, que será realizado pelo professor e pesquisador Orides Mezzaroba, indicado pela Fepese para este fim.
Projeto: 061/2013

Contrato: 170/2013

Nome: O saber para conquistar um lugar
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: “o
saber para conquistar um lugar - cursos de capacitação e palestras para os servidores do ministério da saúde”, conforme o plano de trabalho (anexo I), financiado pelo Ministério da Saúde.
Projeto: 043/2013

Contrato: 1854

Nome: Monipê
Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto o desenvolvimento do projeto
Monipê.
Projeto: 013/2013

Contrato: 274/PMC/12

Nome: Prefeitura de Criciúma - consultoria
Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços especializados de assessoria e consultoria para recuperação de créditos tributários.
Projeto: 024/2014

Contrato: 6000.0087801.13.2

Nome: Empreendedorismo nas rendas de bilro
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: 036/2014

Contrato: 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.

RELATÓRIO
GESTÃO 2016

Projeto: 037/2014

Contrato: 088/2014

Nome: Controle da gestão pública municipal
Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de serviço
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: 048/2014

Contrato: 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: 013/2014

Contrato: 27/2014

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: 004/2014

Contrato: 362/2012

Nome: Finep Sisasolda II contrapartida
Objeto simplificado: Para utilização do valor da contrapartida fornecido pela empresa IMC Engenharia de Soldagem Instrumentação e Automação Ltda.
Projeto: 032/2014

Contrato: 082/2014

Nome: Prefeitura de Itajaí - consultoria
Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a execução de serviços técnicos especializados de consultoria na área de
Projeto: 006/2015

Contrato: 025/2015

Nome: Concurso Prefeitura Municipal de Brusque
Objeto simplificado: O objeto deste contrato consiste na contratação de entidade capacitada
com condições materiais, humanas e pedagógicas ao planejamento, organização e execução
de concurso público para os cargos escritos no respectivo edital do concurso da Prefeitura
Municipal de Brusque (SC).
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Projeto: 018/2015

Contrato: 042/2015

Nome: Curso de formação aos professores da rede municipal de São José (SC)
Objeto simplificado: O objeto deste termo consiste na contratação de empresa de realização
de curso de formação continuada destinada aos professores da rede municipal de ensino de
São José (SC).
Projeto: 055/2015

Contrato: —

Nome: 100 Open startups 2015
Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a fixação de balizas operacionais e o
respectivo plano de preparação das startups inscritas na capital de inovação florianópolis para
o evento regional dias 23, 24 e 25 de novembro de 2015, com a intenção de selecionar até 10
startups para o movimento 100 open startups, que ocorrerá no período de 23 à 25 de fevereiro
de 2016, cidade de São Paulo (SP).
Projeto: 031/2015

Contrato: —

Nome: Concurso publico PMSJ - ed. 004/2015
Objeto simplificado: Concurso público da Prefeitura Municipal de São José
Projeto: 027/2015

Contrato: —

Nome: Realizar assistência pericial da ré na ação civil pública
Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços, pela contratada à contrante, de assessoria e suporte técnico, na qualidade de assistente pericial da contratante na ação civil pública movida pela Associação de Proprietários e Moradores de Jurerê
Internacional (AJIN) e outros, sob no 2008.72.00.000950-1, em trâmite na 6a vara federal de
Florianópolis (SC).
Projeto: 042/2015

Contrato: —

Nome: Processo seletivo da prefeitura de São José
Objeto simplificado: O objeto deste termo consiste na contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos de planejamento, organização e execução de processo seletivo visando à contratação de professores sob regime de admissão em caráter temporário (act) para o ano
letivo de 2016, no município de São José (SC).
Projeto: 032/2015

Contrato: 55/2015

Nome: Prefeitura Municipal de Imaruí
Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de desenvolvimento institucional com ensino, capacitação e treinamento do corpo técnico de profissionais
da administratação, análise de contingências passíveis de redução e diagnóstico de gestão de
despesas em pessoal.
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Projeto: 046/2015

Contrato: 238/2015

Nome: Processo seletivo da Prefeitura Municipal da Palhoça - act’s
Objeto simplificado: Objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa para
a 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 a realização de processo seletivo para o ingresso de
professores, agente de serviços gerais e merendeiras, em caráter temporário (act), conforme
preconiza as leis no 3.683/2012 e 3.335/2010, para suprir as necessidades do calendário escolar
do exercício de 2016.
Projeto: 024/2015

Contrato: 052/2015

Nome: Curso de graduação a distância CAD - 4a oferta - 2014/02 - UAB
Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de serviço pela fundação para apoio administrativo e financeiro para execução do projeto: “graduação
administração (4a oferta - 2014/2)
Projeto: 052/2015

Contrato: 055/2015

Nome: Prefeitura Municipal de Gravatal
Objeto simplificado: As partes firmaram o contrato no 112-2014, na data 28 de novembro de
2014, com finalidade específica de realizar os estudos relativamente ao rat e sat. Este projeto
tem como objeto a prestação de serviços de desenvolvimento institucional com ensino, capacitação e treinamento do corpo técnico de profissionais da administração, análise e diagnóstico
de gestão de despesas em pessoal, em conformidade com a proposta apresentada.
Projeto: 053/2015

Contrato: CT15PMF110

Nome: Prefeitura municipal de fraiburgo
Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de desenvolvimento institucional com ensino, capacitação e treinamento do corpo técnico de profissionais
da administração, análise de contingências passíveis de redução e diagnóstico de gestão de
despesas em pessoal, pelo prazo máximo de 12 meses.
Projeto: 062/2015

Contrato: 164/2015

Nome: Repositório de objetos de aprendizagem para a rede e-tec Brasil
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:
repositório de objetos de aprendizagem para a rede e-tec Brasil, financiado pelo ministério da
educação.
Projeto: 061/2015

Contrato: 114/2015

Nome: Prefeitura Municipal de Glória (BA)
Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de desenvolvimento institucional com ensino, capacitação e treinamento do corpo técnico de profissionais
da administração, análise de contingências passíveis de redução e diagnóstico de gestão de
despesas em pessoal.
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Projeto: 016/2015

Contrato: 242/2014

Nome: Diretrizes socioambientais do ministério dos transportes SPNT/MT
Objeto simplificado: Permitirá ao ministério dos transportes contar com o suporte necessário
para à reformulação de diretrizes socioambientais para o setor de transortes. Ressalta-se, tambem, a oportunidade de interagir com a comunidade acadêmico-científico, proporcionando
capital intelectual e a disseminação de conhecimentos nas áreas afetas.
Projeto: 030/2015

Contrato: 087/2015

Nome: Seminários para a divulgação da CONAE 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:
seminário para a divulgação da conae 2014: subsídios para o acompanhamento e avaliação da
implantação dos planos de educação de SC 2014-2024.
Projeto: 033/2015

Contrato: 2015/117 - A

Nome: Prefeitura Municipal de Imbituba
Objeto simplificado: Prestação de desenvolvimento institucional com ensino, capacitação e
treinamento do corpo técnico de profissionais da administração, análise de contingências passíveis de redução e diagnóstico de gestão de despesas em pessoal.
Projeto: 040/2015

Contrato: —

Nome: PROFAP - Laboratório de Liderança e Gestão Responsável
Objeto simplificado: PROFAP - Laboratório de Liderança e Gestão Responsável
Projeto: 045/2015

Contrato: 127/2015

Nome: Organização do processo seletivo para residência HU - ano 2015
Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de serviço
pela fundação para o apoio administrativo e financeiro para execução do projeto de extensão,
denominado organização do processo seletivo para residência - ano 2015
Projeto: 047/2015

Contrato: 333/PMT/15

Nome: Processo seletivo para Secretarias de Educação - Tijucas
Objeto simplificado: Processo seletivo para Secretarias de Educação - Tijucas
Projeto: 051/2015

Contrato: —

Nome: Capacitação da Câmara Municipal de Palhoça
Objeto simplificado: Capacitação da Câmara Municipal de Palhoça
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Projeto: 056/2015

Contrato: 161/2015

Nome: Programa de gestão e manutenção do MS/Administração da unidade
Objeto simplificado: O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviço pela fundação para apoio administrativo e financeiro para execução do projeto de extensão.
Projeto: 060/2015

Contrato: 115003400

Nome: Máquina de venda reversa para reciclagem de recipientes de bebidas - FINEP
Objeto simplificado: Tranferência de recursos financeiros, pela concedente ao convenente,
para execução do projeto intitulado “ reverse vending machine - máquina de venda reversa
para reciclagem de recipientes de bebidas”, doravante denominado projeto, descrito no plano
de trabalho, anexo ao convênio.
Projeto: 026/2014

Contrato: 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 serviço
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: 059/2015

Contrato: —

Nome: Assessoria na gestão de projetos para a fundação centros de ref. em tec. Inov. (CERTI)
Objeto simplificado: O presente projeto trata-se de assessoria na gestão dos projetos para a
fundação centros de referências em tecnologias inovadoras.

A FEPESE, no ano de 2016, manteve seu foco e se consolidou na gestão
de projetos de apoio à comunidade científica de Santa Catarina e do
Brasil. Os números demonstrados acima, acumulados no ano de 2016,
mostram a força do nosso trabalho.

4.8

Da Realização dos Projetos (UFSC)
Na realização e execução dos projetos de pesquisa, extensão, ensino e
Desenvolvimento Institucional nos quais a FEPESE atua como fundação de apoio à UFSC, há participação efetiva e 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.

4

§3º Os projetos devem ser realizados por no mínimo dois terços de pessoas
vinculadas à instituição apoiada, incluindo docentes, servidores técnico-
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Tabela 1 Projetos Acumulados com a UFSC em 2015/2016
Ano
2015
2016

4.9

Total de projetos
61
25

Total
R$48.464.240,11
R$12.835.920,48

Taxas de Projetos Repassadas
a UFSC em 2016
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, Resolução nº 015/CUn/2011 e
Resolução nº 88/CUn/2016), a FEPESE recolheu por meio de GRUs, à
conta de recursos próprios da UFSC durante a vigência dos projetos de
2016, parcela dos ganhos econômicos decorrentes dos projetos desenvolvidos, o montante de R$ 358.364,73, (trezentos e cinquenta e oito
mil trezentos e sessenta e quatro centavos e setenta e três centavos)
referente às taxas de projetos vigentes e em execução e os projetos que
iniciaram no ano de 2016.

4.10

Agência de Integração
A Agência de Integração Empresa/Escola da FEPESE tem como objetivo
central promover a integração de jovens estudantes no mercado de trabalho, aperfeiçoando sua qualificação 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 vinculados à
UFSC e a colégios estaduais e municipais. A partir dessa primeira colocação de registrado sucesso, foram firmadas novas parcerias com empresas privadas, públicas e mistas do nosso Estado, cumprindo com o
importante papel de integrar estudantes ao setor produtivo.

administrativos, estudantes regulares, pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas
com vínculo formal a programas de pesquisa da instituição apoiada.
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Hoje, mantemos parcerias com empresas de diversos ramos de
atividades, como: seguradoras, corretoras, prefeituras, bancos, universidades, colégios, indústrias, comércio, clínicas médicas e odontológicas, supermercados, informática, escritórios de prestações de
serviços, entre outros.
A Agência de Integração da FEPESE, atualmente, mantém cadastros 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 contratação 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 empresa para fazer
parte dos clientes especiais da Agência de Integração da FEPESE.
4.10.1

Atividades da Agência
de Integração em 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Renovação de contrato com Assembleia Legislativa de SC;
Ações para habilitar a AGI para participar de licitações;
Emissão de Atestado de Capacidade Técnica;
Proposta para Câmara Municipal de Florianópolis visando licitação e posterior participação na licitação;
Participação em Feiras (SEPEX e Feira de Estágios e Empregos
Estácio 21 a 24/11);
Ativação das redes sociais da FEPESE e maior interação com alunos (facebook, Instagran, linkedin e wattsapp);
Análise acerca das demais AGIs que atuam em Florianópolis visando posicionamento comercial e estratégico da FEPESE;
Parceria com o CAE (Coordenadoria de Acessibilidade Educacional)
visando promover vagas de estágio neste segmento;
Ajustes nos formulários da AGI, excluindo preferência de gênero e
questionando se a vaga pode ser atendida por deficientes;
Campanha para promover o aumento do número de empresas
conveniadas com contratos ativos;
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11. Redução no custo operacional com correio migrando envio de
boletos e relatórios para e-mail;
12. Elaboração das Instruções de Trabalho da AGI;
13. Acompanhamento e cobrança dos clientes inadimplentes.
Tabela 2 Estagiários Ativos por nível de escolaridade em 2016
nível
sup.
méd.
total

4.11
4.11.1

jan
11
4
15

fev
33
16
49

mar
71
15
86

abr
59
2
61

mai
41
5
46

jun
43
25
68

jul
24
9
33

ago
41
15
56

set
48
7
55

out
25
14
39

nov
21
5
26

dez
8
1
9

tot
425
118
543

Demais Informações
Quadro de Funcionários da FEPESE

Tabela 3 Colaboradores
Ano
FEPESE
UFSC
PROJETOS
Total

4.11.2

2016
22
01
134
157

2015
23
01
59
83

2014
28
01
44
77

2013
30
01
50
85

2012
38
01
42
85

2011
33
02
60
99

Financeiro

Tabela 4 Lançamentos*
Operações
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Tarifa Bancárias
Outros
Total

FEPESE
419
958
951
1.074
3.402

Projetos
13.280
5.502
3.313
6.100
28.195

*procedimentos financeiros realizados no ano 2016.

Total-2016
13.699
6.460
4.264
7.174
31.597
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4.11.3

Contabilidade

Tabela 5 Lançamentos*
Descrição

Lançamento Contábil 2016

Financeiro

53.458

Provisão de Fornecedor

16.018

Aplicação Financeira

14.460

Contas a Receber

3.860

Lançamento Manual

1.430

Transferências entre Projetos

554

Depreciação

5.910

Prepasse-Custo Administrativo

1.748

Provisões
Folha de Pagamento
Total de Lançamentos

338
13.550
111.326

*procedimentos contábeis realizados no ano de 2016

4.12

Doações UFSC
No exercício de 2016, a FEPESE doou, diretamente à UFSC, o valor de
R$ 206.949,64 (duzentos e seis mil novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), 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.

Tabela 6 Doações UFSC
Rubicas
CSE
Departamentos CSE
Contribuições Diversas
Apoio Ação Junior
Apoio a Pesquisa
Doações Bens Imobilizados
Total

Valor 2016
110.718,30
30.525,06
7.372,50
3.017,83
24.200,00
31.115.95
206.949,64
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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, não está
incluído nesse valor as taxas que são repassadas a UFSC conforme os
contratos de projetos vinculados, ver tabela 2.
4.12.1

Estagiários e Bolsistas
A FEPESE disponibilizou em 2016 aos setores da UFSC 8 estagiários,
conforme a tabela baixo.

Tabela 7 Doações UFSC
Local
Doação CSE
Doação IELA
Doação UFSC
Total

4.13

Quantidade
4
1
3
8

Revistas Científicas
A FEPESE, na sua missão de apoio à UFSC, patrocina integralmente quatro 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-graduação
em Serviço Social e do Curso de Graduação em Serviço Social, é um
periódico científico, semestral, arbitrado e indexado, de circulação
nacional, com inserção em países de língua hispânica e em Portugal,
voltado para assistentes sociais e profissionais de áreas afins, professores, pesquisadores e para os segmentos da sociedade civil e política
comprometidos com a construção de uma sociedade justa, participativa e democrática.
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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 metodologias e de procedimentos nas áreas do ensino, da pesquisa e da extensão em atividades contábeis. Além disso, esse periódico contribui para a formação
humana e profissional nos limites das discussões e das possibilidades
das Ciências Econômicas e 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 desenvolvem estudos e
pesquisas sobre temas administrativos.
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Seção 5

Resultados
5.1

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

Nota

Circulante
Disponibilidades Fepese
Disponibilidades Projetos
Clientes Agência de Integração
Projetos a Receber
Adiantamentos
Impostos e Contribuições a Recuperar

4
5
6
7
8
9

Não Circulante
Realizável de Longo Prazo
Depósitos Judiciais
Investimentos
Imobilizado
(–) Depreciação Acumulada
(–) Amortização Acumulada de Edifício
Total do Ativo

10
11
12
12
12

(Valores Expressos em Reais)
31/12/2016
31/12/2015
18.562.178,67

16.339.292,22

2.043.411,95
10.818.169,60
207.968,17
5.365.235,71
86.710,15
40.683,09

1.176.368,96
8.626.742,77
90.548,67
6.291.680,41
133.924,34
20.027,07

1.744.066,97

848.147,14

1.028.389,76
1.028.389,76
17.995,00
1.467.143,13
(356.769,10)
(412.691,82)

84.013,95
84.013,95
17.995,00
1.732.452,94
(627.272,92)
(359.041,83)

20.306.245,64

17.187.439,36
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Passivo

Nota

Circulante

31/12/2016

31/12/2015

17.504.264,47

14.779.444,15

Fornecedores

13

1.025.624,79

327.466,07

Obrigações Trabalhistas

14

2.181.341,11

1.688.936,24

Obrigações Sociais a Recolher

15

700.685,09

9.974,59

Obrigações Tributárias a Recolher

16

306.240,03

70.981,56

Convênios e Contratos em Andamento

17

13.205.797,82

12.609.046,34

84.605,63

73.039,35

1.096.399,64

413.861,11

Outras Obrigações
Não Circulante
Provisões para Contingências

18

316.556,93

188.861,11

Provisões para Processos Cíveis e Trabalhistas

19

282.165,00

225.000,00

Obrigações Sociais a Recolher

15

497.677,71

—

1.705.551,53

1.994.134,10

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social

20

1.279.157,41

1.931.417,61

Superávit do Exercício

21

426.394,12

62.716,49

20.306.245,64

17.187.439,36

Total do Passivo

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Florianópolis, 31 de dezembro de 2016

Mauro Dos Santos Fiuza
Presidente
CPF: 029.958.169-15

Patrícia Meurer
Contadora CRC/RS 033.665/0-0
CPF: 033.329.419-09

65

66

RELATÓRIO
GESTÃO 2016

5.2

Notas Explicativas
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Em 31 dezembro de 2016 e 2015

Nota 1

Contexto Operacional
A Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos (FEPESE), instituída em 26 de outubro de 1977, é uma Entidade de direito privado,
sem finalidade de lucros, com sede e foro na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina.
A FEPESE, por dentre seus objetivos, elabora, coordena, executa e apoia projetos de pesquisas, ensino e extensão universitária e de
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, principalmente no âmbito social e econômico, em estreita colaboração com a
Universidade Federal de Santa Catarina. Os recursos captados para
atingir estes objetivos provêm das seguintes fontes de financiamentos: Projetos de Pesquisas, Projetos de Extensão, Concursos, Cursos
Diversos (por demanda) e Agência de Integração.

Nota 2

Elaboração e Apresentação das
Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis são apresentadas em reais e foram estruturadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. No
preparo das demonstrações contábeis foram observadas, quando cabível, as diretrizes dos Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) e a ITG 2002 (R1), norma específica para
Entidades sem Finalidades de Lucros.

Nota 3
a)

Principais Práticas Contábeis Adotadas
Ativos e Passivos (Circulante e Não Circulante)
No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como
itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.
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b)

Disponibilidades
Os saldos das disponibilidades incluem os depósitos bancários à vista
e aplicações financeiras de curto prazo os quais são registrados pelos
valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do
balanço, de acordo com as taxas contratadas, em montante sujeito a
um insignificante risco de mudança de valor, não superando o valor de
mercado ou de realização, não havendo necessidade de fazer ajuste a
valor presente.
As disponibilidades da Entidade estão segregadas nas demonstrações de acordo com a sua finalidade em recursos próprios Disponibilidades FEPESE e recursos vinculados a projetos de terceiros
– Disponibilidades Projetos.

c)

Projetos a Receber
São registradas pelo valor faturado. As contas a receber são apresentadas líquidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa, a qual
é constituída com base na análise dos vencimentos dos créditos (vencidos acima de 1 ano). As provisões de créditos reduzem os saldos dos
projetos no passivo circulante, em função dos faturamentos.

d)

Imobilizado
Os valores dos bens do imobilizado, são demonstrados ao custo de
aquisição/formação e foram depreciados com base no método linear
sobre o custo de aquisição e, as taxas determinadas em função do prazo de vida útil estimado dos bens, conforme legislação vigente.
A amortização refere-se ao edifício sede da FEPESE, construído
em regime de comodato em terreno da UFSC, com o prazo de concessão de uso pelo período de 30 anos, conforme Termo de Concessão de
Uso assinado em 30/04/1997.
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e)

Convênios e Contratos em Andamento
Valores de aquisições de serviços e mercadorias que tem seu vencimento no exercício seguinte, bem como os encargos trabalhistas sobre
salários e férias, registrados nas contas próprias no Passivo Circulante.
São apresentadas líquidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa, constituída com base na análise dos vencimentos dos faturamentos da Fundação aos projetos (acima de 1 ano), sendo estes, ajustados ao valor provável de realização.

f)

Ativos e Passivos Contingentes
Os ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado.
Os passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, sendo registrados com base nas
melhores estimativas do risco envolvido, distinguindo-se de passivos
originados de obrigações legais.
Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são
apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são provisionados nem divulgados
nas notas.

Nota 4

Disponibilidades FEPESE
As disponibilidades da FEPESE, correspondem aos saldos em conta
corrente e aplicação em fundos de investimento no Banco do Brasil
e no Banco Itaú. As aplicações financeiras a prazo fixo estão demonstradas pelo custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do
balanço do exercício de 2016.
Banco Conta Movimento
Aplicações Liquidez Imediata
Total

31/12/2016
413.598,75
1.629.813,20
2.043.411,95

31/12/2015
2.728,19
1.173.640,77
1.176.368,96
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Nota 5

Disponibilidades Projetos
As disponibilidades vinculadas a projetos de terceiros em 31/12/2016,
correspondem aos saldos em conta corrente e aplicação em fundos de
investimento no Banco do Brasil e no Banco Itaú. As aplicações financeiras a prazo fixo estão demonstradas pelo custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço do exercício de 2016.
Banco Conta Movimento
Aplicações Liquidez Imediata
Total

Nota 6

31/12/2016
2.298.803,12
8.519.366,48
10.818.169,60

31/12/2015
307.737,58
8.319.005,19
8.626.742,77

Clientes Agência de Integração
As contas a receber de clientes, referem-se ao custo operacional devida
pelas empresas e órgãos públicos na contratação do serviço de intermediação de estágios, através da Agência de Integração.
Não foi estimado provisão para crédito de liquidação duvidosa por não
haver atrasos significativos que justifiquem tal prática.

Nota 7

Projetos a Receber
Os valores classificados em Projetos a Receber referem-se as notas fiscais emitidas para os projetos, conforme previsão contratual e, a contrapartida está registrada na conta do projeto no grupo do passivo.
Projetos a Receber
Aplicações Liquidez Imediata
Total

31/12/2016
5.848.544,20
(483.308,49)
5.365.235,71

31/12/2015
6.291.680,41
—
6.291.680,41

As provisões de créditos, no valor de R$ 483.308,49 foram reconhecidas nas contas de projetos, no passivo circulante, com base nos títulos a receber vencidos até 31 de dezembro de 2015, exceto o valor
de R$ 30.171,14 a receber do projeto 48/2009 que, em 16 de junho de
2016, foi emitida requisição eletrônica de precatório nº 000187813.2016.8.24.0500 referente ao processo nº 0302836-94.2015.8.24.0035.
O valor a receber de R$ 40.065,00 do projeto 55/2011 está em cobrança judicial, processo nº 0300336-32.2015.8.24.0075. Os demais valores vencidos estão em cobrança administrativa.
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Nota 8

Adiantamentos
Os valores dos adiantamentos correspondem às antecipações de férias, antecipações salariais e adiantamentos a fornecedores para concursos e projetos.
Adiantamento de Férias
Adiantamento a Fornecedores
Adiantamento FEPESE Concursos
Total

Nota 9

31/12/2016
72.071,56
14.638,59
—
86.710,15

31/12/2015
120.844,69
13.077,11
2,54
133.924,34

Impostos e Contribuições a Recuperar
Os valores registrados em impostos e contribuições a recuperar referem-se a valores recolhidos indevidamente em duplicidade de imposto de renda retido na fonte, retenção de 11% de INSS em nota fiscal de
prestação de serviço, INSS e PIS sobre folha de pagamento, conforme
composição abaixo:
IRRF a Recuperar (PF)
IRRF a Recuperar (Assalariado)
INSS a Recuperar
FGTS a Recuperar
PIS sem FOPAG a Recuperar
Total

Nota 10

31/12/2016
1.152,92
2.782,76
34.519,07
2.228,34
—
40.683,09

31/12/2015
1.750,02
14.084,25
4.162,80
—
30,00
20.027,07

31/12/2016
7.485,83
76.528,23
944.375,81
1.028.389,76

31/12/2015
7.485,83
76.528,23
—
84.013,95

Depósitos Judiciais
Processo no 0010744-42.2013.5.12.0001 (a)
Processo no 0010511-34.2013.5.12.0037 (a)
Processo no 0137852-41.2013.8.24.0075 (b)
Total

a. Depósitos Trabalhistas em juízo.
b. Depósito via BACEN JUD.
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Nota 11
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Investimentos
Os investimentos são compostos por Obras de Artes, sendo que não
estão sujeitos à depreciação ou amortização.

Nota 12

Imobilizado
O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição.
As depreciações são calculadas pelo método linear, conforme legislação fiscal da Receita Federal do Brasil, e a amortização refere-se ao
edifício sede da FEPESE, construído em regime de comodato em terreno
da UFSC, com o prazo de concessão de uso pelo período de 30 anos, conforme Termo de Concessão de Uso assinado em 30/04/1997.
No ano de 2016 houve doação de bens móveis à Entidade
Instituição Filantrópica Cristã Príncipe da Paz, CNPJ 06.990.967/000144, conforme Processo 001/FEPESE/2015. A despesa no valor contábil
de R$ 31.115,62 foi reconhecida no resultado.

a)

Movimentação do ativo imobilizado

Edificios em propriedade de terceiros
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos de escritório
Equip. de Processamento de dados
Instalações diversas
Software
Total

b)

Valor Contábil
31/12/2015
592.117,19
60.763,76
28.073,14
51.176,94
—
14.007,16
746,138,19

Aquisições

Baixas

3.764,00
11.532,00
43.360,76
14.269,07
—
—
72.925,83

—
(20.305,44)
(5.858,76)
(4.951,42)
—
—
(31.115,62)

Demonstração do valor contábil
Custo Original
Edificios em propriedade de terceiros
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos de escritório
Equip. de Processamento de dados
Instalações diversas
Software
Total

954.625,16
181.673,53
110.823,94
205.715,48
—
14.305,02
(31.115,62)

Deprec./Amort.
Acumulado
(409.431,06)
(136.821,20)
(53.994,67)
(165.953,23)
—
(3.260,76)
(90.266,19)

Valor Contábil
31/12/2016
545.194,10
44.852,33
56.829,27
39.762,25
—
11.044,26
697.682,21

Deprec./ Valor Contábil
Amort.
31/12/2016
(50.687,09)
545.194,10
(7.137,99)
44.852,33
(8.745,87)
56.829,27
(20.732,34)
39.762,25
—
—
(2.962,90)
11.044,26
(90.266,19)
697.682,21
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Nota 13

Fornecedores
Nesta conta constam os fornecedores a pagar, registrados pelo valor
dos serviços prestados ou pelo valor das compras de mercadorias efetuadas. Estão registrados os valores provisionados de despesas administrativas da Fundação, bem como despesas vinculadas aos projetos.
Fornecedores
Total

Nota 14

31/12/2016
1.025.624,79
1.025.624,79

31/12/2015
327.466,07
327.466,07

Obrigações Trabalhistas
Os valores de férias são provisionados mensalmente e contabilizados
obedecendo ao princípio da competência. São apropriados em 1/12
avos do total da remuneração e acrescido de um terço constitucional e
dos valores de encargos sociais incidentes.
As rescisões são provisionas e apropriadas à conta de cada projeto (Passivo Circulante) conforme Resolução nº 004/2014. Os valores das provisões de rescisão não transitam em conta de resultado da
Fundação.
Férias e encargos a pagar
Provisões para rescisões
Total

31/12/2016
638.203,93
1.543.137,18
2.181.341,11

31/12/2015
665.801,61
1.023.134,63
1.688.936,24
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Nota 15

Obrigações Sociais a Recolher
Incluem os encargos sociais como FGTS, PIS, as contribuições previdenciárias retidas sobre a folha de pagamento e de autônomos bem
como os encargos patronais.
Passivo Circulante
INSS a Recolher com Vínculo
FGTS a Recolher
Contribuição Sindical a Recolher
PIS sem FOPAG a Recolher
INSS a Recolher sem Vínculo
INSS a Recolher (PJ)
Salários a Pagar
Parcelamento INSS (a)
Total

31/12/2016
234.544,88
7,01
—
6.903,54
302.061,20
—
7,00
157.161,46
700.685,09

31/12/2015
—
—
—
403,11
9.571,48
—
—
—
9.974,59

Passivo Não Circulante
Parcelamento INSS (a)
Total

31/12/2016
497.677,71
497.677,71

31/12/2015
—
—

a. Débitos inscritos na Dívida Ativa da União sob o nº 370013743 e
370013786, consolidados em 11/02/2016 no valor de R$ 722.251,69
parcelados junto a PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional) em 60 prestações, sendo cada prestação mensal de valor
igual a R$ 12.037,53 acrescidas dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
Nota 16

Obrigações Tributárias a Recolher
Registros dos impostos e contribuições retidas na fonte de serviços
prestados por terceiros.
IRRF Assalariado
IRRF Pessoas Físicas
IRRF Pessoas Jurídicas
ISS/RF a Recolher
PIS/COFINS/CSL
COFINS sem Receita Financeira
Total

31/12/2016
50.285,72
182.533,51
2.618,53
58.967,69
8.290,45
3.544,13
306.240,03

31/12/2015
—
4.603,61
—
62.004,33
—
4.373,62
70.981,56
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Nota 17

Convênios e Contratos em Andamento
Os valores deste grupo referem-se a convênios, contratos de projetos e
concursos da Fepese junto às instituições públicas e privadas.
Nas contas de convênios, projetos e concursos estão provisionados, pela competência, os valores de aquisições de serviços e mercadorias que tem seu vencimento no exercício seguinte, bem como os
encargos trabalhistas sobre salários e férias, registrados nas contas
próprias no Passivo Circulante.
Consultorias Diversas
Cursos de Especialização
Concursos
Departamentos
Taxas / Participação
(–) Provisões (a)
Total

31/12/2016
7.651.319,73
809.129,69
4.753.799,86
481.950,82
(7.093,79)
(483.308,49)
13.205.797,82

31/12/2015
6.585.719,97
1.449.699,37
3.382.272,76
569.787,62
21.566,62
—
12.609.046,34

a. As provisões de créditos, constituídas na conta de Projetos a
Receber, foram reconhecidas com base nos valores vencidos até
31/12/2015 no valor de R$ 483.308,49. A provisão é decorrente dos
valores vencidos das notas fiscais emitidas pela Fundação aos projetos, motivo pelo qual, a contrapartida é na conta de Convênios e
Contratos em Andamento (Passivo Circulante).
Nota 18

Provisão para Contingências
No exercício de 2014 a Diretoria Executiva deliberou a criação, através
da Resolução nº 005/2014/DE/FEPESE, da “provisão de contingência
para rescisão trabalhista dos empregados não vinculados a projetos
e demandas judiciais”. O valor a ser provisionado será de até 30% do
Superávit Real da Fundação, em cada exercício.
Entende-se por superávit real a soma do superávit do exercício,
doações realizadas, despesas com amortização e depreciação. Em 2016
e 2015, foram aplicadas sobre o valor do Superávit Real, a alíquota de
15% para a constituição da provisão.
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Saldo em 31 de dezembro de 2014
Provisão p/ Contingências (a)
Saldo em 31 de dezembro de 2015
Provisão p/ Contingências (a)
Saldo em 31 de dezembro de 2016

115.652,89
73.208,22
188.861,11
127.695,82
316.556,93

a. Demonstração do Superávit Real:
2016
426.394,12
127.695,82
554.089,94
36.616,04
53.649,82
644.355,80
206.949,64
851.305,44

Superávit Contábil do Exercício
(+) Provisão p/ Contingências
Superávit Contábil antes das Provisões
(+) Depreciação
(+) Amortização
Sub-Total
(+) Doações
Superávit Real

2015
62.716,49
73.208,22
135.924,71
49.063,14
42.187,13
227.174,98
260.879,03
488.054,01

A Resolução nº 005/2014/DE/FEPESE, prevê que o valor da provisão
para contingências deve estar suportado pela reserva financeira na
conta bancária nº 16285-5 do Banco Itaú.
Nota 19

Provisões para Processos Cíveis,
Fiscais e Trabalhistas
A Fundação possui passivos contingentes, que são registrados contabilmente quando avaliados pelo risco provável de perda pelos seus assessores jurídicos externos contratados.
Abaixo, os processos cíveis e trabalhistas, posição informada pelos assessores jurídicos:
Classificação
Prováveis
Possíveis

no de processos
31
123

Valor de Risco
282.165,00
1.572.950,00

Na esfera fiscal, segue abaixo a relação das notificações fiscais, débitos
ou pendências:
a. Débitos ou pendências de exigibilidade suspensa na Receita
Federal do Brasil:
 Processo nº 11516.721.701/2015-87, cujo valor é de
R$ 19.767.028,84 (dezenove milhões setecentos e sessenta e
sete mil, vinte oito reais e oitenta e quatro centavos) não está
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provisionado em face da manifestação do consultor jurídico
tributarista à circularização dos auditores independentes, que
julgou de risco “possível”.
b. Notificações fiscais ou débitos de exigibilidade suspensa na
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional:
 NFLD (Notificação Fiscal de Lançamento de Débito)
 DEBCAD no 37.001.375-1
 DEBCAD no 37.001.376-0
 DEBCAD no 37.001.377-8
 DEBCAD no 37.001.380-8
c. Na Procuradoria da Fazenda Nacional, em Dívida Ativa da
União, consta o processo nº 11516-723.952/2014-15 de inscrição nº
91.6.17.00148-69 referente ao Auto de Infração de 2014.
Por entender improcedentes as referidas autuações ou inscrições, a administração da Fundação impetrou recurso administrativo ou judicial.
Nota 20

Patrimônio Social
Saldo em 31 de dezembro de 2014
Superávit do Exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2015
Ajustes de Exercícios Anteriores (a)
Superávit do Exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2016

1.931.417,61
62.716,49
1.994.134,10
(714.976,69)
426.394,12
1.279.157,41

a. Os Ajustes de Exercícios Anteriores, no valor de R$ 714.976,69 correspondem aos débitos previdenciários inscritos na Dívida Ativa
da União sob o nº 370013743 e 370013786, parcelados junto a PGFN
em 11/02/2016.
Nota 21

Superávit do Exercício

Receitas Operacionais
Despesas Operacionais
Superávit antes das Provisões
Provisões para Contingências
Superávit do Exercício

2016
3.891.296,40
(3.337.206,46)
554.089,94
(127.695,82)
426.394,12

2015
3.387.217,60
(3.251.292,89)
135.924,71
(73.208,22)
62.716,49
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Nota 22

Receita / Despesa com Gratuidade
Em 31 de dezembro de 2016, a Fundação registrou a receita e a despesa de gratuidade dos serviços prestados pela Diretoria Executiva,
do Conselho Curador e Fiscal (participações em reuniões) no valor de
R$ 55.001,83.
Para obter o valor, é utilizado o maior salário base pago na
Fundação e multiplicado pelo número de horas disponibilizadas gratuitamente durante o exercício de 2016 e 2015, acrescido da parte patronal da contribuição previdenciária de 20%.
2016
50.191,78
4.496,34
313,70
55.001,82

Diretoria Executiva
Conselho Curador
Conselho Fiscal
Total

Nota 23

2015
45.185,24
3.859,57
282,41
49.327,22

Demonstração do Valor Adicionado
A FEPESE é uma Fundação de apoio a UFSC, conforme determina a Lei
8.958 de 15 de dezembro de 2004 e suas atividades são inerentes ao ensino, pesquisa, extensão universitária, desenvolvimento institucional,
científico e tecnológico, em estreita colaboração com a Universidade
Federal de Santa Catarina.
A Demonstração do Valor Adicionado evidencia a distribuição de
riqueza gerada pela Fundação e que a riqueza acumulada no exercício
foi investida no pagamento dos funcionários e encargos sociais, para
atender as finalidades estatutárias da fundação.

Nota 24

Autorização das Demonstrações
Contábeis e Eventos Subsequentes
A Administração da Fundação, através do seu Diretor-Presidente, autorizou a conclusão das demonstrações contábeis em 24 de março de
2016, as quais consideram os eventos subsequentes ocorridos até esta
data, que pudessem ter efeitos sobre essas demonstrações.

Mauro Dos Santos Fiuza
Presidente
CPF: 029.958.169-15

Patrícia Meurer
Contadora CRC/RS 033.665/0-0
CPF: 033.329.419-09
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5.3

Demonstração das Mutações
do Patrimônio Líquido
FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICOS
CNPJ 83.566.299/0001-73

Demonstração das Mutações do Património Líquido
Nota

(Valores Expressos em Reais)
Patrimonio Social

Saldos em 31 de dezembro de 2014
Incorporação do Saldo ao Superávit Anterior
Ajuste de Exercícios Anteriores
Superávit do Exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2015
Incorporação do Saldo ao Superávit Anterior
Ajuste de Exercícios Anteriores
Superávit do Exercício

20
21

Saldos em 31 de dezembro de 2016

Superávit do
Exercício

Total Patrimônio
Líquido

1.785.758,76

182.720,25

1.968.479,01

182.720,25
(37.061,40)
—

(182.720,25)
—
62.716,49

—
(37.061,40)
62.716,49

1.931.417,61

62.716,49

1.994.134,10

62.716,49
(714.976,69)

(62.716,49)
—
426.394,12

—
(714.976,69)
426.394,12

1.279.157,41

426.394,12

1.705.551,53

Florianópolis, 31 de dezembro de 2016

Mauro Dos Santos Fiuza
Presidente
CPF: 029.958.169-15

Patrícia Meurer
Contadora CRC/RS 033.665/0-0
CPF: 033.329.419-09
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5.4

Demonstração do Fluxo de Caixa
FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICOS
CNPJ 83.566.299/0001-73
Demonstração do Fluxo de Caixa
Método Indireto dos exercícios findos em 31 de dezembro
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Superávit do Exercício

(Valores Expressos em Reais)
31/12/2016
31/12/2015
426.394,12

62.716,49

Ajustes do Superávit por:
(+) Depreciação
(+) Amortização
(+) Baixa Imobilizado
(–) Previsão para Perdas
(+) Previsão para Contingências
(+) Previsão para Processos Judiciais
(–/+) Ajuste Exercício Anterior
Ajustes Superávit

36.616,04
53.649,82
31.115,95
—
127.695,82
57.165,00
(714.976,69)
(408.734,06)

49.063,96
42.187,13
21.463,57
(2.551,18)
73.208,22
75.000,00
(37.061,40)
221.310,30

Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes
Clientes Agência Integração
Projetos a Receber
Adiantamentos
Impostos e Contribuições a Recuperar
Depósitos para Recursos
Total

(117.419,50)
926.444,70
47.214,19
(20.656,02)
(944.375,81)
(108.792,44)

(90.548,67)
(3.068.223,59)
(47.839,18)
31.332,40
(84.013,95)
(3.259.292,99)

698.158,72
492.404,87
1.188.388,21
235.258,47
11.566,28
596.751,48
3.222.528,03

(569.078,06)
1.206.984,25
(367.768,90)
(97.300,67)
72.660,19
(316.649,69)
(71.152,88)

3.131.395,65

(3.046.419,08)

(72.925,83)

(161.769,41)

(72.925,83)

(161.769,41)

3.058.469,82
9.803.111,73
12.861.581,55
3.058.469,82

(3.208.188,48)
13.011.300,21
9.803.111,73
(3.208.188,48)

Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes
Fornecedores
Obrigações Trabalhistas
Obrigações Sociais
Obrigações Tributárias
Outras Obrigações
Convênios e Contratos a Executar
Total
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de Imobilizado
Caixa Líquido Consumido pelas Ativ. de Investimento
Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
Caixa e Equivalente de Caixa - início do período
Caixa e Equivalente de Caixa - final do período
Variação no saldo de disponibilidades
Florianópolis, 31 de dezembro de 2016

Mauro Dos Santos Fiuza
Presidente
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5.5

Demonstração do
Resultado do Exercício
FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICOS
CNPJ 83.566.299/0001-73
Demonstração do Resultado dos Exercícios
Nota
(+) Receitas Operacinais
Receita Administração Projetos
Receita Administração Concursos
Receita Financeiras
Receita Convênios com Estagiários
Outras Receitas
Gratuidades

22

(–) Despesas Operacionais
Agência de Integração
Despesas com Pessoal e Encargos
Remuneração de Serviços de Terceiros
Despesas Administrativas
Ocupações e Manutenções
Utilidades e Serviços
Despesas Tributárias
Doações
Despesas Depreciação e Amortização
Despesas Financeiras
Gratuidade
Provisão para Contingências
Superávit do Exercício

22
18

(Valores Expressos em Reais)
31/12/2016
31/12/2015
3.891.296,40

3.387.217,60

2.584.784,24
751.849,74
128.884,42
370.776,18
—
55.001,82

1.729.773,20
1.150.422,96
130.741,06
326.953,16
—
49.327,22

3.464.902,28

3.324.501,11

264.210,55
1.351.515,82
707.283,20
340.896,81
57.711,74
129.640,81
125.558,36
206.949,64
90.265,86
8.171,85
55.001,82
127.695,82

256.917,61
1.365.128,35
686.597,14
263.345,47
65.858,87
143.691,47
35.466,34
260.879,03
91.251,09
32.830,30
49.327,22
73.208,22

426.394,12

62.716,49

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Florianópolis, 31 de dezembro de 2016
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5.6

Demonstração do
Valor Adicionado
FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICOS
CNPJ 83.566.299/0001-73
Demonstração do Valor Adicionado

(Valores Expressos em Reais)
31/12/2016
31/12/2015

1. Receita
1.1 Receitas das Atividades
1.2 Outras Receitas

3.762.411,98
3.707.410,16
55.001,82

3.256.476,54
3.207.149,32
49.327,22

2. Insumos Adquiridos de Terceiros
2.1 Serviços de Terceiros
2.2 Materiais, Energia e Outros
2.3 Outros Custos e Despesas Operacionais

1.651.361,04
711.352,16
262.465,43
677.543,45

1.549.361,59
686.597,14
259.287,92
603.476,53

3. Valor Adicionado Bruto [1 - 2]
3.1 (–) Depreciações e Amortizações

2.111.050,94
90.265,86

1.707.114,95
91.251,09

4. Valor Adicionado Recebido em Transferência
4.1 Receitas Financeiras

2.020.785,08
128.884,42

1.615.863,86
130.741,06

5. Valor Adicionado Total a Distribuir

2.149.669,50

1.746.604,92

6. Distribuição do Valor Adicionado
6.1 Remuneração do Trabalho (pessoal e encargos)
6.2 Impostos, Taxas, Contribuições e Encargos Sociais

1.661.878,35
1.536.120,74
125.757,61

1.603.494,61
1.567.681,77
35.812,84

487.791,15
16.884,71
44.512,32
426.394,12

143.110,31
36.389,38
44.004,44
62.716,49

2.149.669,50

1.746.604,92

7 Capital de Terceiros
7.1 Despesas Financeiras
7.2 Aluguéis Pagos
7.3 Superávit ou Déficit do Exercício
Total do Valor Adicionado Distribuído
Florianópolis, 31 de dezembro de 2016
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Seção 6

Conclusão
Com a força de trabalho dos seus 157 colaboradores, junto com a comunidade universitária e a sociedade, a FEPESE atendeu nesse ano a
execução dos projetos que lhe foram confiados. Lembramos que o
nosso Superávit nesse ano foi superior aos anos anteriores o que demonstra a seriedade com que essa Gestão vem trabalhando. Apesar da
crise que assola nosso país, conseguimos navegar superando obstáculos que graças a colaboração de todos chegamos ao final sem entraves.
Atuando dentro das suas finalidades, a FEPESE em 2016, continuou investindo na melhoria da gestão, fruto de seu planejamento buscando
sempre a melhoria contínua em seus Sistemas Operacionais de Gestão,
Mobiliário e Tecnologia da Informação. Suas políticas contábeis vêm
sendo praticadas dentro das normas aceitas no Brasil, sendo auditadas por Empresa de Auditoria Independente e o gerenciamento do risco, embora baixo também é tratado com muito zelo por essa Gestão.
Entendemos também que nosso objetivo nesse ano foi alcançado e
esperamos que com muito trabalho o ano de 2017 seja ainda melhor.

Fundação de
Estudos e Pesquisas
Sócio-Econômicos

