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PALAVRA DA  

DIRETORIA

No ano de 2015, a FEPESE, como fundação de apoio à Universidade 
Federal de Santa Catarina, mantendo a sua posição junto à sociedade 
catarinense como instituição reconhecida por sua capacidade técnica 
e, em especial, na elaboração de projetos de apoio à UFSC, se consoli-
dou com excelência na atuação dos projetos executados, não medin-
do 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 máxi-
mo 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 tare-
fas, fazendo com que as organizações busquem fortalecer a capacida-
de 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 2015.

Presidente da Diretoria Executiva (FEPESE)
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A Instituição

Apresentação
A Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos (FEPESE) é 
uma fundação de direito privado, sem fins lucrativos, de utilidade pú-
blica municipal (Lei nº 1.750, de 20/11/1980) e estadual (Lei nº 13.150, 
de 29/11/2004). Está qualificada como instituição de apoio à Univer-
sidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 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 10, de 4 de fevereiro de 2014, autorizada como Fundação de Apoio 
da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) pela Portaria Con-
junta MEC/MCT nº 04, de 28 de janeiro de 2014.

A FEPESE tem duração por prazo indeterminado, instituída por 
escritura pública lavrada no Cartório do Tabelionato de Notas da Co-
marca de Florianópolis, Santa Catarina, na folha 265, do Livro nº 3, 
sob o nº 1.557, em 20 de julho de 1962, e registrada em 21 de dezem-
bro de 1977, sob o nº 128, na folha 137, do Livro nº A14, no Cartório 
de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Florianópolis, 
Santa Catarina.

Fundada em 26 de outubro de 1977 por 71 professores da UFSC 
das áreas de economia, administração e ciências contábeis, com o ob-
jetivo de coordenar e de executar pesquisas, ensinar e prestar serviços 
de interesse comunitário na área econômica e aperfeiçoar professores 
e alunos do Centro Socioeconômico e das demais áreas da UFSC.

A estrutura física da FEPESE está localizada no Campus Universi-
tário da UFSC, no Bairro Trindade, na cidade de Florianópolis, em edi-
fício próprio com 1.111 m2, com equipamentos e instalações modernas.
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Finalidades
O Estatuto da FEPESE define as finalidades da FEPESE com ações 
voltadas para as áreas da educação, da ciência e da tecnologia, por 
meio dos seguintes objetivos: elaborar, coordenar, executar e apoiar 
projetos de pesquisa, ensino e extensão universitária e de desenvol-
vimento institucional, científico e tecnológico, preferencialmente no 
âmbito socioeconômico e sempre em estreita colaboração com a Uni-
versidade Federal de Santa Catarina; promover cursos, seminários, 
palestras e outras atividades correlatas, do interesse da comunidade 
universitária e de outros segmentos da sociedade; participar e apoiar 
na elaboração e na execução de projetos técnico-científicos, culturais, 
artísticos e desportivos, viabilizando os recursos financeiros necessá-
rios a sua execução e utilizando os benefícios fiscais facultados pela 
legislação; estimular e promover consultoria técnica de alto nível, 
programas de capacitação e prestação de serviços técnico especia-
lizados, 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 pro-
gramas 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, pesquisas e planejamen-
to na aplicação da energia, em suas mais diversas formas; instruir e 
apoiar bolsas de estudos e pesquisas, campos de estágio e de aperfei-
çoamento, a docentes, servidores técnico-administrativos e alunos, 
para atuarem no desenvolvimento integral da coletividade; levantar, 
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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 com-
plementação 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 opor-
tunidades de estágios curriculares junto às pesso-
as 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 exe-
cução do pagamento de bolsas e de outros solicita-
dos 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 tor-
nasse um expoente em sua área de atuação.

No ano de 2015, realizou 61 projetos, 11 dos 
quais, ou seja 18%, foram com a UFSC. Cabe lembrar 
que, tendo em vista o baixo número de projetos 
originados com a Universidade, a FEPESE teve que 
buscar em outras instituições, novos projetos para 
manter as suas atividades em pleno funcionamento.

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

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

Membros Titulares
Prof. Flávio da Cruz (PrESidEnTE)
Prof. Erves Ducati
Prof. Helton Ricardo Ouriques 
Prof. José Francisco Salm 
Prof. Lindomar Antônio Fabro
Profª Marilda Todescat 
Prof. Roberto Meurer
Prof. Rolf Hermann Erdmann
Prof. Vladimir Arthur Fey 

Conselho Fiscal (gestão 2012/2014)

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

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

Diretoria Executiva (gestão 2014/2015)

Presidente: Mauro Dos Santos Fiuza

Diretor Adm. Financeiro: Mauro Dos Santos Fiuza
Diretor Operacional: Raimundo Nonato de Oliveira Lima

Superintendente: Altair Acelon de Melo
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Atividades  
Realizadas e  
em Andamento

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

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

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

1 §2º Os projetos devem ser obrigatoriamente aprovados pelos órgãos colegiados 
acadêmicos competentes da instituição apoiada, segundo as mesmas regras e 
critérios aplicáveis aos projetos institucionais da instituição.

2
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Projetos de Pesquisa  
Realizados e em Andamento

Projeto: 16/2015 Contrato: 257/2014

Nome: Ações de Planejamento do DNIT

Objeto simplificado: Apresentar ao DNIT um conjunto de ações, produtos e principais ativi-
dades pertinentes ao desenvolvimento de estudos e pesquisas para elaboração de metodolo-
gias, ferramentas e diretrizes para fortalecimento das ações de planejamento do DNIT.

Projeto: 59/2015 Contrato: Convênio FINEP  no 0115003400

Nome: Máquina de venda reversa para reciclagem de recipientes de bebidas - FINEP

Objeto simplificado: Transferência de recursos financeiros, pela CONCEDENTE ao CONVE-
NENTE, 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.

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

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

c) Aprovação Institucional Todos os projetos de extensão da 
UFSC nos quais a FEPESE atua como fundação de apoio são previa-
mente aprovados, na sua íntegra, pelos respectivos centros e departa-
mentos de origem dos projetos, em conformidade com o art. 6º, §2º, 
do Decreto nº 10.423/20102.

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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Projetos de Extensão  

Realizados e em Andamento

Projeto: 06/2015 Contrato: 243/2014

Nome: ANTT - Fiscalização

Objeto simplificado: Termo de execução descentralizada para o “desenvolvimento de me-
todologia para fiscalização de bens arrendados; elaboração e implementação de sistema de 
indicadores para monitoramento e avaliação da qualidade do transporte ferroviário de cargas 
prestado pelas concessionárias verticais; e definição de regras para cessão da capacidade de 
tráfego das concessionárias verticais e horizontais” a ser celebrado entre a Universidade Fede-
ral de Santa Catarina e a Agência Nacional de Transportes Terrestre - ANTT.

Projeto: 9/2015 Contrato: 149/2015

Nome: REMEP UFSC

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de servi-
ço pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo

Projeto: 12/2015 Contrato: 255/2014

Nome: METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO INVESTIMENTO MUNICIPAL EM 
ENSINO FUNDAMENTAL - TCE

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de 
serviço pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto: 
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO INVESTIMENTO MUNICIPAL EM ENSINO 
FUNDAMENTAL, conforme o Plano de Trabalho (Anexo II), financiado pelo TRIBUNAL DE CON-
TAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

Projeto: 15/2015 Contrato: 242/2014

Nome: Diretrizes Socioambientais do Ministério dos Transportes

Objeto simplificado: Permitirá ao Ministério dos Transportes contar com o suporte necessário 
para à reformulação de Diretrizes Socioambientais para o setor de transportes. Ressalta-se, 
também, a oportunidade de interagir com a comunidade acadêmico-científico, proporcionan-
do capital intelectual e a disseminação de conhecimentos nas áreas afetas.

Projeto: 23/2015 Contrato: 052/2015

Nome: Curso de Graduação a Distância CAD - 4º OFERTA - 2014/02 - UAB

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de servi-
ço pela Fundação para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto: “GRADUA-
ÇÃO ADMINISTRAÇÃO (4º OFERTA - 2014/2), financiado pelo Ministério da Educação.
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Projeto: 29/2015 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 ACOMPA-
NHAMENTO E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO DE SC 2014-2024.

Projeto: 35/2015 Contrato: 104/2015

Nome: Organização do II Congresso Nacional do Projeto Rondon

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.

Projeto: 44/2015 Contrato: 127/2015

Nome: Organização do processo seletivo para residência - 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: 55/2015 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: 61/2015 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.
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Outros Projetos
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 den-
tro 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.

Outros Projetos 
Projeto: 2/2015 Contrato: FC no 170/2014

Nome: Elaboração de Pesquisa Técnica Científica

Objeto simplificado: O presente contrato tem por objetivo a elaboração de pesquisa técnico-
cientifica para a definição das relações dos segmentos de tecnologia, inovação e turismo e 
proposição de estratégias para a formação de uma cultura empreendedora voltada para a 
inovação em prol do desenvolvimento local e regional, em conformidade com o Plano de 
Trabalho e demais documentos constantes no Processo de Contratação no 000346-02.08/2014, 
parte integrante desse instrumento.

Projeto: 3/2015 Contrato: —

Nome: Projeto de veículo elétrico para competição de eficiência energética - EfiCEM

Objeto simplificado: Projeto de um protótipo de veículo elétrico para participação de com-
petição internacional de eficiência energética.

Projeto: 7/2015 Contrato: 112/2014

Nome: Prefeitura Municipal de Gravatal

Objeto simplificado: Tem por objeto a prestação de serviços de desenvolvimento institucio-
nal com ensino, capacitação e treinamento do corpo técnico de profissionais da administra-
ção, análise e diagnóstico de gestão de despesas em pessoal.
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Projeto: 8/2015 Contrato: —

Nome: Instituições Parceiras - REMEP

Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de gestão 
administrativa e financeira do Projeto denominado Rede Comunitária de Educação e Pesquisa 
da Região de Florianópolis, doravante denominado simplesmente REMEP-FLN, na cidade de 
Florianópolis, SC.

Projeto: 10/2015 Contrato: —

Nome: Curso de Metodologia do Ensino Superior

Objeto simplificado: Desenvolver conhecimentos e habilidades relacionadas à metodologia 
do ensino superior, possibilitando aos alunos exerce atividades de magistério em nível de 
terceiro grau.

Projeto: 11/2015 Contrato: —

Nome: Curso de Comunicação não verbal no trabalho

Objeto simplificado: Debater verdades e mitos da interpretação não verbal (a técnica é 
infalível? A linguagem corporal pode ser “encenada”? Entre outras); Apresentar as vantagens e 
aplicações da técnica e os contextos em que se pode utilizá-las no ambiente de trabalho.

Projeto: 13/2015 Contrato: —

Nome: Fórmula Cem

Objeto simplificado: Promover a concepção, o projeto detalhado, a fabricação, montagem e 
validação de um veículo tipo Fórmula, visando participar das competições nacionais organiza-
das pela SAE Brasil, na modalidade de combustão.

Projeto: 14/2015 Contrato: Ofício 002/2015/DSS/PPGSS

Nome: Seminário Nacional Serviço Social, Trabalho e Política Social

Objeto simplificado: Propiciar a troca de experiências de pesquisas e extensão realizadas por 
pesquisadores - profissionais, estudantes de graduação e pós-graduação e núcleos de pesqui-
sa - do Serviço Social com nossos núcleos e os de outras Instituições.

Projeto: 17/2015 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: 19/2015 Contrato: 025/2015

Nome: Estudos e Pesquisas relativos ao aprimoramento da gestão portuária - SCPAR

Objeto simplificado: Desenvolver o sistema integrador de gestão portuária, elaborando 
plano de metas e monitorando  a execução do plano de negócios.
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Projeto: 20/2015 Contrato: 076/PMT/2015

Nome: TIJUCAS - Desenvolvimento Institucional para capacitação e treinamento - Recupera-
ção de Crédito

Objeto simplificado: Tem como objetivo a contratação de instituição especializada para pres-
tação de serviço de desenvolvimento institucional com ensino, capacitação e treinamento do 
corpo técnico de profissionais da administração, além da análise de contigência e diagnóstico 
e gestão em despesa de pessoal do Município de Tijucas.

Projeto: 22/2015 Contrato: Não tem

Nome: 5o Encontro Nacional de Residências em Saúde

Objeto simplificado: O evento científico é de cunho social, de discussão e formação técni-
ca- política dos residentes das áreas profissionais da saúde, realizado anualmente, sem fins 
lucrativos, o qual tem abrangência nacional e recebe em média 400 pessoas entre residentes, 
preceptores, tutores e coordenadores dos cursos.

Projeto: 26/2015 Contrato: —

Nome: Realizar assistência pericial da ré na Ação Civil Pública

Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços, pela CON-
TRATADA 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: 27/2015 Contrato: —

Nome: Congresso Internacional de Desempenho Portuário – CIDESPORT

Objeto simplificado: SCPAR Imbituba. Tem como principais objetivos, fomentar e estimular 
a discussão sobre o desempenho do setor portuário; disseminar e explorar as boas práticas 
de gestão do setor portuário que contribuem para a melhoria do desempenho dos portos e 
promover maior integração entre a comunidade científica e os gestores portuários, estimulan-
do o desenvolvimento de pesquisas aplicadas que agreguem valor à gestão e ao desempenho 
dos portos.

Projeto: 31/2015 Contrato: 030/2015

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.

Projeto: 32/2015 Contrato: PMI 2015/117 - A/00

Nome: Prefeitura Municipal de Imbituba - Recuperação de Crédito

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.
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Projeto: 34/2015 Contrato: —

Nome: Secretaria de Educação - Gestão Geral 2015

Objeto simplificado: Contratacao para prestacao de serviços tecnicos especializados visando 
constituir Banca Avaliadora dos Planos de Gestão das Unidades Escolares da Educação Básica e 
Profissional da rede estadual de educação.

Projeto: 36/2015 Contrato: —

Nome: Organização do II Congresso Nacional do Projeto Rondon - INSCRIÇÕES

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.

Projeto: 39/2015 Contrato: —

Nome: PROFAP - Laboratório de Liderança e Gestão Responsável

Objeto simplificado: Objetivo de custear despesas com pesquisa e extensão, e melhorar a 
infraestrutura de espaço físico e instalações do Laboratório de Liderança e Gestão Responsável 
(LGR), criou-se este projeto vinculado ao Programa de Fomento a Projetos (PROFAP). Para este 
projeto, devem ser transferidos R$ 100.000,00 (cem mil reais) inriundos da conta da FEPESE do 
projeto “Gestão do Conhecimento na Comercialização de Energia Elétrica - Projeto 006/2013”.

Projeto: 47/2015 Contrato: CL 071/2015

Nome: Gente que Inova - 5a Conferencia Estadual

Objeto simplificado: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina . ALESC . O presente 
instrumento tem como objeto o pagamento a palestra intitulada de Gente que Inova na V 
Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, no dia 15 de outubro de 2015.

Projeto: 48/2015 Contrato: 23/FCEE/15

Nome: Processo Seletivo FCEE 

Objeto simplificado: Fundação Catarinense de Educação Especial. Constitui objeto do 
presente contrato a contratação de entidade especializada no Planejamento, Administração e 
Execução de Processo Seletivo, com aplicação de prova única, visando o provimento de apro-
ximadamente 2.800 (dois mil e oitocentas) vagas de professores em caráter temporário para 
atender a demanda das APAE`s, Congêneres do Estado e Campus da Fundação Catarinense de 
Educação Especial.

Projeto: 49/2015 Contrato: 066/2015

Nome: Capacitação e Treinamento de Servidores da Administração - Brusque

Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de ensino 
e desenvolvimento institucional, com a capacitação e treinamento de Servidores da Adminis-
tração, incluindo a análise de contingências passíveis de redução e diagnóstico de gestão de 
despesas em pessoal, pelo prazo de 12 (doze) meses.
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Projeto: 50/2015 Contrato: —

Nome: Capacitação da Câmara Municipal de Palhoça

Objeto simplificado: Percentual remanescente transferido do Projeto 001/2015.

Projeto: 51/2015 Contrato: 55/2015

Nome: Prefeitura Municipal de Gravatal 002

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, capa-
citação e treinamento do corpo técnico de profissionais da administração, análise e diagnósti-
co de gestão de despesas em pessoal, em conformidade com a proposta apresentada. 

Projeto: 52/2015 Contrato: CT15PMF110

Nome: Prefeitura Municipal de Fraiburgo

Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de desen-
volvimento institucional com ensino, capacitação e treinamento do corpo técnico de profissio-
nais da administração, análise de contingências passíveis de redução e diagnóstico de gestão 
de despesas em pessoal, pelo prazo máximo de 12 (doze) meses.

Projeto: 53/2015 Contrato: 85/2015

Nome: 10a Conferência Estadual de Assistência Social - 2015

Objeto simplificado: O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa para 
execução do serviço de relatório do processo que envolve a 10º Conferência Estadual da Assis-
t~encia Social que será realizada nos dias 16, 17, e 18 de novembro de 2015 em Florianópolis.

Projeto: 54/2015 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: 56/2015 Contrato: —

Nome: Laboratório de Ciências Contábeis

Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a realização do projeto de Laborató-
rio de Ciências Contábeis.
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Projeto: 57/2015 Contrato: 014/2015

Nome: Concurso Público da Câmara Municipal de São José - SC

Objeto simplificado: O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços téc-
nicos especializados de planejamento, organização e execução de concurso público para 
provimento de cargos da Câmara Municipak de São José, decorrente do Porcesso Licitatório 
no 066/2015, na Modalidade Dispensa de Licitação no DL 008/2015.

Projeto: 58/2015 Contrato: —

Nome: Assessoria na Gestão de Projetos para a Fundação Centros de  Ref. em Tec. Inovadoras 
- CERTI

Objeto simplificado: O presente projeto trata-se na assessoria na gestão dos projetos para a 
Fundação centros de referências em Tecnologias Inovadoras.

Projeto: 60/2015 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: 61/2015 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.

Certames Públicos

Projeto: 1/2015 Contrato: CL no 021/2014

Nome: Concurso Público da Câmara Municipal de Palhoça

Objeto simplificado: Constituiu objeto do presente Contrato a prestação de serviços rela-
cionados com o planejamento, elaboração, divulgação, realização das provas, participação 
da Contratada na elaboração do Edital, acompanhamento, controle e divulgação final dos 
resultados do Concurso Público para o provimento de 04 cargos integrantes do nível superior; 
05 cargos integrantes do nível médio e 03 cargos integrantes do nível fundamental do Quadro 
de Pessoal da Câmara Municipal de Palhoça.
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Projeto: 4/2015 Contrato: —

Nome: Concurso EMASA

Objeto simplificado: O Presente contrato tem por objeto a prestação de serviços Técnico-Es-
pecializados de organização, planejamento, elaboração, divulgação na internet, suporte para 
as inscrições, execução e realização da Prova Objetiva, Prova Discursiva, Prova de Títulos e 
divulgação de todas as etapas do Concurso Publico EMASA.

Projeto: 5/2015 Contrato: 025/2015

Nome: Concurso da 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: 18/2015 Contrato: 325/SMSGT/2015

Nome: Concurso Público para Guarda Municipal de Florianópolis/SC

Objeto simplificado: Realização de Concurso Público para promovimento de 25 vagas para o 
cargo de Guarda Municipal para atuarem no Município de Florianópolis/SC, conforme proces-
so de Inexigibilidade de Licitação no 211/SMA/DLC/2015, e proposta da contratada.

Projeto: 21/2015 Contrato: 442/SME/2015

Nome: Concurso PMF  - Educação 2015

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

Projeto: 24/2015 Contrato: 507/SME/2015

Nome: Processo Seletivo PMF

Objeto simplificado: Contratação de empresa especializada para a realização de Processo 
Seletivo de Substitutos do Magistério, para cargos do Magistério e auxiliar de sala da Rede 
Municipal de Ensino de Floianópolis.

Projeto: 25/2015 Contrato: 001/2015

Nome: Concurso da Câmara de Vereadores de Içara - Edital 001 2015

Objeto simplificado: O Concurso Público destina-se ao provimento das vagas: Agente Ope-
racional, Auxiliar Legislativo, Operador de Audio Visual e Informática, Analista de Controle In-
terno e para a formação de cadastro reserva de aprovados para novas vagas que forem criadas 
dentro do prazo de validade do concurso público. Os candidatos nomeados serão submetidos 
ao Regime Jurídico Estatutário.
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Projeto: 28/2015 Contrato: 41/2015

Nome: Concurso Público de Bombinhas  - Ed 001/2015

Objeto simplificado: Constitui objeto do presente 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: 30/2015 Contrato: 118/2015

Nome: Concurso Público PMSJ e a Secretaria de Educação - Ed. 004/2015

Objeto simplificado: O objeto deste termo consiste na contratação de empresa para presta-
ção de serviços técnicos na organização, planejamento e execução do concurso público para 
atender a rede municipal de ensino de São José e concurso de relotação e aumento de carga 
horária dos professores efetivos da rede.

Projeto: 33/2015 Contrato: 050/2015

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

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

Projeto: 37/2015 Contrato: Termo no 127/2015 Dispensa de Licitação no 207/2015

Nome: Processo Seletivo PMBC - ACT’s

Objeto simplificado: Processo Seletivo Balneario Camburiu. Constitui objeto do presente 
contrato, a realização, por parte da Contratada, para realização de processo seletivo destinado 
ao preenchimento de vagas em caráter temporário para o ano letivo de 2016, no quadro de 
pessoal da Secretaria de Educação Municipal, obedecendo às especificações do “Termo de 
Referência” ( em anexo), na forma da proposta apresentada.

Projeto: 38/2015 Contrato: —

Nome: Concurso Publico da Prefeitura de Palhoça Ed. 01/02/03/04

Objeto simplificado: Concurso Público de Palhoça Edital 01 02 03 e 04.

Projeto: 40/2015 Contrato: Edital 01/02/03/04/05

Nome: Concurso Público PMBC

Objeto simplificado: Concurso Público de Balneario Camboriu

Projeto: 41/2015 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.
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Projeto: 42/2015 Contrato: 014/2015

Nome: Concurso Público da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú

Objeto simplificado: O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços técnicos 
especializados de planejamento, organização e execução de concurso público para provimen-
to de cargos da Câmara Municipal de Balneário Camboriú, decorrente do Processo Licitatório 
no 018/2015, na Modalidade Dispensa de Licitação no DL001/2015.

Projeto: 43/2015 Contrato: 134/2015

Nome: Concurso Público da Secretaria Municipal de Saúde de São Jose SC

Objeto simplificado: O objeto deste termo consiste na cotnratação de instituição especializa-
da para realização de concurso público destinado ao preenchimento de vagas no quadro de 
servidores da secretaria municipal de saúde de São José/SC.

Projeto: 45/2015 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), confor-
me preconiza as Leis no 3.683/2012 e 3.335/2010, para suprir as necessidades do calendário 
escolar do exercício de 2016.

Projeto: 46/2015 Contrato: 333/PMT/2015

Nome: Processo Seletivo para Secretarias de Educação - Tijucas

Objeto simplificado: O presente contrato tem por objetivo a contratação de instituição para 
a realização de processo seletivo para as secretarias de educação; obras, transportes e serviços 
públicos, saúde e ação social.

Projeto: 4/20158 Contrato: 23/FCEE/15

Nome: Processo Seletivo FCEE

Objeto simplificado: Fundação Catarinense de Educação Especial. Constitui objeto do 
presente contrato a contratação de entidade especializada no Planejamento, Administração e 
Execução de Processo Seletivo, com aplicação de prova única, visando o provimento de apro-
ximadamente 2.800 vagas de professores em caráter temporário para atender a demanda das 
APAE’s, Congêneres do Estado e Campus da Fundação Catarinense de Educação Especial.

Projeto: 57/2015 Contrato: 014/2015

Nome: Concurso Público da Câmara Municipal de São José - SC

Objeto simplificado: O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços téc-
nicos especializados de planejamento, organização e execução de concurso público para 
provimento de cargos da Câmara Municipak de São José, decorrente do Porcesso Licitatório 
no 066/2015, na Modalidade Dispensa de Licitação no DL 008/2015.
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Relação Total dos 
Projetos Iniciados 
no Ano de 2015

Projeto: 1/2015 Contrato: CL no 021/2014

Nome: Concurso Público da Câmara Municipal de Palhoça

Objeto simplificado: Constituiu objeto do presente Contrato a prestação de serviços rela-
cionados com o planejamento, elaboração, divulgação, realização das provas, participação 
da Contratada na elaboração do Edital, acompanhamento, controle e divulgação final dos 
resultados do Concurso Público para o provimento de 04 cargos integrantes do nível superior; 
05 cargos integrantes do nível médio e 03 cargos integrantes do nível fundamental do Quadro 
de Pessoal da Câmara Municipal de Palhoça

Projeto: 2/2015 Contrato: FC no 170/2014

Nome: Elaboração de Pesquisa Técnica Centífica

Objeto simplificado: O presente contrato tem por objetivo a elaboração de pesquisa técnico-
cientifica para a definição das relações dos segmentos de tecnologia, inovação e turismo e 
proposição de estratégias para a formação de uma cultura empreendedora voltada para a 
inovação em prol do desenvolvimento local e regional, em conformidade com o Plano de 
Trabalho e demais documentos constantes no Processo de Contratação nº 000346-02.08/2014, 
parte integrante desse instrumento.

Projeto: 3/2015 Contrato: —

Nome: Projeto de veículo elétrico para competição de eficiência energética - EfiCEM

Objeto simplificado: Projeto de um protótipo de veículo elétrico para participação de compe-
tição internacional de eficiência energética.

Projeto: 4/2015 Contrato: —

Nome: Concurso EMASA

Objeto simplificado: O Presente contrato tem por objeto a prestação de serviços Técnico-Es-
pecializados de organização, planejamento, elaboração, divulgação na internet, suporte para 
as inscrições, execução e realização da Prova Objetiva, Prova Discursiva, Prova de Títulos e 
divulgação de todas as etapas do Concurso Publico EMASA.

Projeto: 5/2015 Contrato: 025/2015

Nome: Concurso da 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: 6/2015 Contrato: 243/2014

Nome: ANTT - Fiscalização

Objeto simplificado: Termo de execução descentralizada para o “desenvolvimento de me-
todologia para fiscalização de bens arrendados; elaboração e implementação de sistema de 
indicadores para monitoramento e avaliação da qualidade do transporte ferroviário de cargas 
prestado pelas concessionárias verticais; e definição de regras para cessão da capacidade de 
tráfego das concessionárias verticais e horizontais” a ser celebrado entre a Universidade Fede-
ral de Santa Catarina e a Agência Nacional de Transportes Terrestre - ANTT.

Projeto: 7/2015 Contrato: 112/2014

Nome: Prefeitura Municipal de Gravatal

Objeto simplificado: Tem por objeto a prestação de serviços de desenvolvimento institucio-
nal com ensino, capacitação e treinamento do corpo técnico de profissionais da administração, 
análise e diagnóstico de gestão de despesas em pessoal.

Projeto: 8/2015 Contrato: —

Nome: Instituições Parceiras - REMEP 

Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de gestão 
administrativa e financeira do Projeto denominado Rede Comunitária de Educação e Pesquisa 
da Região de Florianópolis, doravante denominado simplesmente REMEP-FLN, na cidade de 
Florianópolis, SC.

Projeto: 9/2015 Contrato: 149/2015

Nome: REMEP UFSC

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de servi-
ço pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto.

Projeto: 10/2015 Contrato: —

Nome: Curso de Metodologia do Ensino Superior

Objeto simplificado: Desenvolver conhecimentos e habilidades relacionadas à metodologia 
do ensino superior, possibilitando aos alunos exerce atividades de magistério em nível de 
terceiro grau.

Projeto: 11/2015 Contrato: —

Nome: Curso de Comunicação não-verbal no trabalho

Objeto simplificado: Debater verdades e mitos da interpretação não verbal (a técnica é 
infalível? A linguagem corporal pode ser “encenada”? Entre outras); Apresentar as vantagens e 
aplicações da técnica e os contextos em que se pode utilizá-las no ambiente de trabalho.
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Projeto: 12/2015 Contrato: 255/2014

Nome: METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO INVESTIMENTO MUNICIPAL EM 
ENSINO FUNDAMENTAL - TCE

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de 
serviço pela FUNDAÇÃO para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto: 
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO INVESTIMENTO MUNICIPAL EM ENSINO 
FUNDAMENTAL, conforme o Plano de Trabalho (Anexo II), financiado pelo TRIBUNAL DE CON-
TAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 

Projeto: 13/2015 Contrato: —

Nome: Fórmula Cem

Objeto simplificado: Promover a concepção, o projeto detalhado, a fabricação, montagem e 
validação de um veículo tipo Fórmula, visando participar das competições nacionais organiza-
das pela SAE Brasil, na modalidade de combustão.

Projeto: 14/2015 Contrato: Ofício 002/2015/DSS/PPGSS

Nome: Seminário Nacional Serviço Social, Trabalho e Política Social

Objeto simplificado: Propiciar a troca de experiências de pesquisas e extensão realizadas por 
pesquisadores - profissionais, estudantes de graduação e pós-graduação e núcleos de pesqui-
sa - do Serviço Social com nossos núcleos e os de outras Instituições.

Projeto: 15/2015 Contrato: 242/2014

Nome: Diretrizes Socioambientais do Ministério dos Transportes

Objeto simplificado: Permitirá ao Ministério dos Transportes contar com o suporte necessário 
para à reformulação de Diretrizes Socioambientais para o setor de transportes. Ressalta-se, 
também, a oportunidade de interagir com a comunidade acadêmico-científico, proporcionan-
do capital intelectual e a disseminação de conhecimentos nas áreas afetas.

Projeto: 16/2015 Contrato: 257/2014

Nome:  Ações de Planejamento do DNIT

Objeto simplificado: Apresentar ao DNIT um conjunto de ações, produtos e principais ativida-
des pertinentes ao desenvolvimento de estudos e pesquisas para elaboração de metodologias, 
ferramentas e diretrizes para fortalecimento das ações de planejamento do DNIT.

Projeto: 17/2015 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.
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Projeto: 18/2015 Contrato: 325/SMSGT/2015

Nome: Concurso Público para Guarda Municipal de Florianópolis/SC

Objeto simplificado: Realização de Concurso Público para promovimento de 25 vagas para o 
cargo de Guarda Municipal para atuarem no Município de Florianópolis/SC, conforme proces-
so de Inexigibilidade de Licitação nº 211/SMA/DLC/2015, e proposta da contratada.

Projeto: 19/2015 Contrato: 025/2015

Nome: Estudos e Pesquisas relativos ao aprimoramento da gestão portuária - SCPAR

Objeto simplificado: Desenvolver o sistema integrador de gestão portuária, elaborando 
plano de metas e monitorando  a execução do plano de negócios.

Projeto: 20/2015 Contrato: 076/PMT/2015

Nome: TIJUCAS - Desenvolvimento Institucional para capacitação e treinamento - Recupera-
ção de Crédito

Objeto simplificado: Tem como objetivo a contratação de instituição especializada para pres-
tação de serviço de desenvolvimento institucional com ensino, capacitação e treinamento do 
corpo técnico de profissionais da administração, além da análise de contingência e diagnóstico 
e gestão em despesa de pessoal do Município de Tijucas.

Projeto: 21/2015 Contrato: 442/SME/2015

Nome: Concurso PMF  - Educação 2015

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

Projeto: 22/2015 Contrato: Não tem

Nome: 5o Encontro Nacional de Residências em Saúde

Objeto simplificado: O evento científico é de cunho social, de discussão e formação técni-
ca- política dos residentes das áreas profissionais da saúde, realizado anualmente, sem fins 
lucrativos, o qual tem abrangência nacional e recebe em média 400 pessoas entre residentes, 
preceptores, tutores e coordenadores dos cursos.

Projeto: 23/2015 Contrato: 052/2015

Nome: Curso de Graduação a Distância CAD  - 4º OFERTA - 2014/02 - UAB

Objeto simplificado: O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de servi-
ço pela Fundação para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto: “GRADUA-
ÇÃO ADMINISTRAÇÃO (4º OFERTA - 2014/2), financiado pelo Ministério da Educação.
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Projeto: 24/2015 Contrato: 507/SME/2015

Nome: Processo Seletivo PMF

Objeto simplificado: Contratação de empresa especializada para a realização de Processo 
Seletivo de Substitutos do Magistério, para cargos do Magistério e auxiliar de sala da Rede 
Municipal de Ensino de Florianópolis.

Projeto: 25/2015 Contrato: 001/2015

Nome: Concurso da Câmara de Vereadores de Içara - Edital 001 2015

Objeto simplificado: O Concurso Público destina-se ao provimento das vagas: Agente Ope-
racional, Auxiliar Legislativo, Operador de Áudio Visual e Informática, Analista de Controle In-
terno e para a formação de cadastro reserva de aprovados para novas vagas que forem criadas 
dentro do prazo de validade do concurso público. Os candidatos nomeados serão submetidos 
ao Regime Jurídico Estatutário.

Projeto: 26/2015 Contrato: —

Nome: Realizar assistência pericial da ré na Ação  Civil Pública

Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços, pela CON-
TRATADA 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 n.º 2008.72.00.000950-1, em trâmite na 6º Vara Federal 
de Florianópolis/SC.

Projeto: 27/2015 Contrato: —

Nome: Congresso Internacional de Desempenho Portuário – CIDESPORT

Objeto simplificado: SCPAR Imbituba. Tem como principais objetivos, fomentar e estimular 
a discussão sobre o desempenho do setor portuário; disseminar e explorar as boas práticas 
de gestão do setor portuário que contribuem para a melhoria do desempenho dos portos e 
promover maior integração entre a comunidade científica e os gestores portuários, estimulan-
do o desenvolvimento de pesquisas aplicadas que agreguem valor à gestão e ao desempenho 
dos portos.

Projeto: 28/2015 Contrato: 41/2015

Nome: Concurso Público de Bombinhas  - Ed 001/2015

Objeto simplificado: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de realiza-
ção 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: 29/2015 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 ACOMPA-
NHAMENTO E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO DE SC 2014-2024.
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Projeto: 30/2015 Contrato: 118/2015

Nome: Concurso Público PMSJ e a Secretaria de Educação - Ed. 004/2015

Objeto simplificado: O objeto deste termo consiste na contratação de empresa para presta-
ção de serviços técnicos na organização, planejamento e execução do concurso público para 
atender a rede municipal de ensino de São José e concurso de relotação e aumento de carga 
horária dos professores efetivos da rede.

Projeto: 31/2015 Contrato: 030/2015

Nome: Prefeitura Municipal de Imaruí

Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de desen-
volvimento institucional com ensino, capacitação e treinamento do corpo técnico de profissio-
nais da administração, análise de contingências passíveis de redução e diagnóstico de gestão 
de despesas em pessoal.

Projeto: 32/2015 Contrato: PMI 2015/117 - A/00

Nome: Prefeitura Municipal de Imbituba - Recuperação de Crédito

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: 33/2015 Contrato: 050/2015

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

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

Projeto: 34/2015 Contrato: —

Nome: Secretaria de Educação - Gestão Geral 2015

Objeto simplificado: Contratação para prestação de serviços técnicos especializados visando 
constituir Banca Avaliadora dos Planos de Gestão das Unidades Escolares da Educação Básica e 
Profissional da rede estadual de educação.

Projeto: 35/2015 Contrato: 104/2015

Nome: Organização do II Congresso Nacional do Projeto Rondon

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.

Projeto: 36/2015 Contrato: —

Nome: Organização do II Congresso Nacional do Projeto Rondon - INSCRIÇÕES

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.
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Projeto: 37/2015 Contrato: Termo no 127/2015 Dispensa de Licitação no 207/2015

Nome: Processo Seletivo PMBC - ACT’s

Objeto simplificado: Processo Seletivo Balneário Camboriú. Constitui objeto do presente 
contrato, a realização, por parte da Contratada, para realização de processo seletivo destinado 
ao preenchimento de vagas em caráter temporário para o ano letivo de 2016, no quadro de 
pessoal da Secretaria de Educação Municipal, obedecendo às especificações do “Termo de 
Referência” (anexo), na forma da proposta apresentada. 

Projeto: 38/2015 Contrato: —

Nome: Concurso Publico da Prefeitura de Palhoça Ed. 01/02/03/04

Objeto simplificado: Concurso Público de Palhoça Edital 01 02 03 e 04.

Projeto: 39/2015 Contrato: —

Nome: PROFAP - Laboratório de Liderança e Gestão Responsável

Objeto simplificado: Objetivo de custear despesas com pesquisa e extensão, e melhorar a 
infraestrutura de espaço físico e instalações do Laboratório de Liderança e Gestão Responsável 
(LGR), criou-se este projeto vinculado ao Programa de Fomento a Projetos (PROFAP). Para este 
projeto, devem ser transferidos R$ 100.000,00 (cem mil reais) oriundos da conta da FEPESE do 
projeto “Gestão do Conhecimento na Comercialização de Energia Elétrica - Projeto 006/2013”.

Projeto: 40/2015 Contrato: Edital 01/02/03/04/05

Nome: Concurso Público PMBC

Objeto simplificado: Concurso Público de Balneário Camboriú

Projeto: 41/2015 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: 42/2015 Contrato: 014/2015

Nome: Concurso Público da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú

Objeto simplificado: O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços técnicos 
especializados de planejamento, organização e execução de concurso público para provimen-
to de cargos da Câmara Municipal de Balneário Camboriú, decorrente do Processo Licitatório 
no 018/2015, na Modalidade Dispensa de Licitação no DL001/2015.
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Projeto: 43/2015 Contrato: 134/2015

Nome: Concurso Público da Secretaria Municipal de Saúde de São Jose SC

Objeto simplificado: O objeto deste termo consiste na contratação de instituição especializa-
da para realização de concurso público destinado ao preenchimento de vagas no quadro de 
servidores da secretaria municipal de saúde de São José/SC.

Projeto: 44/2015 Contrato: 127/2015

Nome: Organização do processo seletivo para residência - 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: 45/2015 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: 46/2015 Contrato: 333/PMT/2015

Nome: Processo Seletivo para Secretarias de Educação - Tijucas

Objeto simplificado: O presente contrato tem por objetivo a contratação de instituição para 
a realização de processo seletivo para as secretarias de educação; obras, transportes e serviços 
públicos, saúde e ação social.

Projeto: 47/2015 Contrato: CL 071/2015

Nome: Gente que Inova - 5a Conferencia Estadual

Objeto simplificado: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina . ALESC . O presente 
instrumento tem como objeto o pagamento a palestra intitulada de Gente que Inova na V 
Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, no dia 15 de outubro de 2015.

Projeto: 48/2015 Contrato: 23/FCEE/15

Nome: Processo Seletivo FCEE 

Objeto simplificado: Fundação Catarinense de Educação Especial. Constitui objeto do 
presente contrato a contratação de entidade especializada no Planejamento, Administração e 
Execução de Processo Seletivo, com aplicação de prova única, visando o provimento de apro-
ximadamente 2.800 vagas de professores em caráter temporário para atender a demanda das 
APAE’s, Congêneres do Estado e Campus da Fundação Catarinense de Educação Especial.
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Projeto: 49/2015 Contrato: 066/2015

Nome: Capacitação e Treinamento de Servidores da Administração - Brusque

Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de ensino 
e desenvolvimento institucional, com a capacitação e treinamento de Servidores da Adminis-
tração, incluindo a análise de contingências passíveis de redução e diagnóstico de gestão de 
despesas em pessoal, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Projeto: 50/2015 Contrato: —

Nome: Capacitação da Câmara Municipal de Palhoça

Objeto simplificado: Percentual remanescente transferido do Projeto 001/2015

Projeto: 51/2015 Contrato: 55/2015

Nome: Prefeitura Municipal de Gravatal 002

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, capa-
citação e treinamento do corpo técnico de profissionais da administração, análise e diagnósti-
co de gestão de despesas em pessoal, em conformidade com a proposta apresentada.

Projeto: 52/2015 Contrato: CT15PMF110

Nome: Prefeitura Municipal de Fraiburgo

Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de desen-
volvimento institucional com ensino, capacitação e treinamento do corpo técnico de profissio-
nais da administração, análise de contingências passíveis de redução e diagnóstico de gestão 
de despesas em pessoal, pelo prazo máximo de 12 (doze) meses.

Projeto: 53/2015 Contrato: 85/2015

Nome: 10a Conferência Estadual de Assistência Social - 2015

Objeto simplificado: O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa para 
execução do serviço de relatório do processo que envolve a 10a Conferência Estadual da Assis-
tência Social que será realizada nos dias 16, 17, e 18 de novembro de 2015 em Florianópolis.

Projeto: 54/2015 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.
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Projeto: 55/2015 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: 56/2015 Contrato: —

Nome: Laboratório de Ciências Contábeis 

Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a realização do projeto de Laborató-
rio de Ciências Contábeis.

Projeto: 57/2015 Contrato: 014/2015

Nome: Concurso Público da Câmara Municipal de São José - SC

Objeto simplificado: O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços técnicos 
especializados de planejamento, organização e execução de concurso público para provimen-
to de cargos da Câmara Municipal de São José, decorrente do Processo Licitatório no 066/2015, 
na Modalidade Dispensa de Licitação no DL 008/2015.

Projeto: 58/2015 Contrato: —

Nome: Assessoria na Gestão de Projetos para a Fundação Centros de  Ref. em Tec. Inovadoras 
- CERTI

Objeto simplificado: O presente projeto trata-se na assessoria na gestão dos projetos para a 
Fundação centros de referências em Tecnologias Inovadoras.

Projeto: 59/2015 Contrato: Convênio no 0115003400

Nome: Máquina de venda reversa para reciclagem de recipientes de bebidas - FINEP

Objeto simplificado: Transferência de recursos financeiros, pela CONCEDENTE ao CONVENEN-
TE, 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: 60/2015 Contrato: 114/2015

Nome: Prefeitura Municipal de Glória - BA

Objeto simplificado: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de desen-
volvimento institucional com ensino, capacitação e treinamento do corpo técnico de profissio-
nais da administração, análise de contingências passíveis de redução e diagnóstico de gestão 
de despesas em pessoal.

Projeto: 61/2015 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.
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A FEPESE, no ano de 2015, 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 
2015, mostram a força do nosso trabalho.

Da Realização dos 
Projetos (UFSC)
Na realização e execução dos projetos de pesquisa, extensão e ensino 
nos quais a FEPESE atua como fundação de apoio à UFSC há a partici-
pação ativa, em proporção não inferior a dois terços de docentes, de 
servidores técnicos-administrativos e de estudantes da Universidade 
Federal de Santa Catarina, em estrita observância ao disposto no 
art. 6º, §3º, do Decreto nº 7.423/20103.

Tabela 3 Dados de Projetos Acumulados 2015

Ano Total de projetos Total (RS)

2015 61 48.464.240,11

3  §3º Os projetos devem ser realizados por no mínimo dois terços de pessoas 
vinculadas à instituição apoiada, incluindo docentes, servidores técnico-
administrativos, estudantes regulares, pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas 
com vínculo formal a programas de pesquisa da instituição apoiada.
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Agência de Integração
A Agência de Integração Empresa/Escola da FEPESE tem como obje-
tivo central promover a integração de jovens estudantes no mercado 
de trabalho, aperfeiçoando sua qualificação profissional por meio da 
promoção de programas de estágio com as empresas conveniadas à 
Fundação.

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

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

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

É filosofia da Agência de Integração oferecer aos seus clientes 
um total atendimento e acompanhamento no processo de contrata-
ção do estagiário. Baseados na solidez que esta Fundação representa 
e respaldados pela confiança que nossos parceiros têm dispensado 
aos nossos serviços, é que temos a satisfação de convidar a sua em-
presa para fazer parte dos clientes especiais da Agência de Integração 
da FEPESE.
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Tabela 4 Dados da Agência 2015

2015
Contratos  

Realizados
Contratos  

Ativos
Convênios  
Realizados

JANEIRO 17 400 8

FEVEREIRO 47 417 15

MARÇO 101 455 5

ABRIL 51 478 5

MAIO 30 503 1

JUNHO 20 492 5

JULHO 30 477 1

AGOSTO 32 468 4

SETEMBRO 24 491 5

OUTUBRO 14 480 5

NOVEMBRO 17 483 3

DEZEMBRO 8 447 2

2015 391 466 59
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Demais 
Informações

Taxas recolhidas em 2015 
para UFSC referentes aos 
projetos administrados 
pela FEPESE.
Em razão da participação da FEPESE como fundação de apoio à 
UFSC e em cumprimento às normativas institucionais (Resolução 
nº 003/CUn/2009, Resolução nº 024/CUn/2009 e Resolução nº 015/
CUn/2011), a FEPESE recolheu por meio de GRUs, à conta de recursos 
próprios da UFSC durante a vigência dos projetos de 2015, parcela dos 
ganhos econômicos decorrentes dos projetos desenvolvidos, o mon-
tante total de r$ 513.761,06, vide que segue:

Tabela 5 Taxas recolhidas a UFSC em 2014

Ação Total

Extensão R$ 392.533,56

Pesquisa R$ 102.009,00

Ensino R$ 19.218,50

TOTAL R$ 513.761,06

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

3
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Colaboradores FEPESE
Tabela 6 Colaboradores

Ano 2015 2014 2013 2012 2011 2010

FEPESE 23 28 30 38 33 38

UFSC 01 01 01 01 02 02

PROJETOS 59 44    50 42 60 47

Total 83 77 85 85 99 91

Secretaria FEPESE
Tabela 7 Secretaria

Ano Alunos Professores Disciplinas Cursos

2008 301 107 110 8

2009 350 74 87 10

2010 198 48 48 7

2011 42 13 15 1

2012 42 14 14 1

2013 0 0 0 0

2014 0 0 0 0

2015 0 0 0 0
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Financeiro FEPESE
Tabela 8 Lançamentos*

Operações FEPESE Projetos Total

Pessoa Física 4.898 19.919 24.817

Pessoa Jurídica 2.308 5.169 7.477

Tarifas 560 3.859 4.419

Total 7.766 28.227 35.993

* procedimentos financeiros realizados no ano de 2015.

Contabilidade FEPESE
Tabela 9 Lançamentos*

Descrição FEPESE Projetos Total

Financeiro 16.374 59.502 75.876

Provisão de Fornecedores 3.664 13.315 16.979

Aplicação Financeira 4.479 16.275 20.754

Contas a Receber 1.212 4.404 5.616

Lançamento Manual 3.173 11.529 14.702

Transfereencia Entre Projetos 341 1.241 1582

Depreciação 1.788 6.499 8.287

Repasse - Custo Adm Fepese 546 1.984 2.530

Provisões 518 1.882 2.400

Folha de Pagamento 2.393 8.697 11.090

Total 34.488 125.328 159.816

* procedimentos contábeis realizados no ano de 2015.
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Doações UFSC
No exercício de 2015, a FEPESE doou, diretamente à UFSC, o valor de 
r$ 260.879,03 (duzentos e sessenta mil oitocentos e setenta e nove 
reais e três centavos), ratificando estreita consonância com sua mis-
são de apoiar à Universidade Federal de Santa Catarina no cumpri-
mento de sua missão institucional, no âmbito socioeconômico, por 
meio do ensino, pesquisa e prestação de serviços.

Tabela 10 Doações UFSC

Rubicas Valor

CSE R$ 94.704,00

Departamentos CSE R$ 58.253,00

Contribuições diversas R$ 2.858,75

Doações centro academicos CSE R$ 5.250,00

Apoio Ação Junior R$ 12.631,54

Apoio a pesquisa R$ 73.688,69

Doações bens imobilizados R$ 13.493,05

Total R$ 260.879,03

As doações são materializadas com a compra de materiais de expe-
diente, 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 04. 

4
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Estagiários e Bolsistas
A FEPESE disponibilizou em 2015 aos setores da UFSC, 8 estagiários, 
conforme a Tabela baixo.

Tabela 11 Doações UFSC

Local Quantidade

Doação CSE 4

Doação IELA 1

Doação UFSC 3

Total 8

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

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

A Revista Katálysis (RK), produzida pelo Programa de Pós-graduação 
em Serviço Social e do Curso de Graduação em Serviço Social, é um 
periódico científico, semestral, arbitrado e indexado, de circulação 
nacional, com inserção em países de língua hispânica e em Portugal, 
voltado para assistentes sociais e profissionais de áreas afins, profes-
sores, pesquisadores e para os segmentos da sociedade civil e política 
comprometidos com a construção de uma sociedade justa, participa-
tiva e democrática.
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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.

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 inter-
nacional, 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.

Revista de Ciências da Administração do 
Departamento de Ciências da Administração

A Revista de Ciências da Administração (RCA) tem como foco a di-
vulgação da produção científica em Ciências da Administração e em 
áreas correlatas, objetivando contribuir com a discussão e o desen-
volvimento do conhecimento nessas áreas. O público-alvo é formado 
por pesquisadores, professores e estudantes que desenvolvem estu-
dos e pesquisas sobre temas administrativos.
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Resultados  
Financeiros
FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICOS 
CNPJ 83.566.299/0001-73

Balanço Patrimonial (Valores Expressos em Reais)
Ativo 31/12/2015 31/12/2014
     
Circulante  16.328.843,68  16.369.650,48 
     
Disponibilidades Fepese 1.176.368,96  525.122,81 
Disponibilidades Projetos 8.626.742,77  12.486.177,40 
Clientes Agência de Integração 90.548,67 —
Projetos a Receber 6.291.680,41  3.223.456,82 
Adiantamentos 133.924,34  86.085,16 
Impostos e Contribuições a Recuperar 9.578,53  51.359,47 
(–) Provisão para Perdas —  (2.551,18)
     
Não Circulante 848.147,96  715.078,45 
     
Realizável de Longo Prazo 84.013,95 — 
Depósitos Judiciais 84.013,95 — 
Investimentos  17.995,00  17.995,00 
Imobilizado 1.732.452,94  2.126.919,87 
(–) Depreciação Acumulada (627.272,10)  (1.112.981,72)
(–) Amortização Acumulada de Edifício  (359.041,83)  (316.854,70)
     
Total do Ativo  17.176.991,64  17.084.728,93 

5
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Passivo 31/12/2015 31/12/2014

     

Circulante  14.768.924,27  14.850.597,03 

     

Fornecedores  327.466,07   896.544,13 

Obrigações Trabalhistas  1.688.936,24 81.951,99  

Obrigações Sociais a Recolher 9.974,59   377.743,49 

Obrigações Tributárias a Recolher 60.533,02  168.282,23 

Convênios e Contratos em Andamento 12.608.975,00   12.925.696,03 

Outras Obrigações 73.039,35  379,16 

     

Não Circulante 413.871,82  265.652,89  

     

Provisões para Contingências 188.871,82   115.652,89 

Provisões para Processos Cíveis e Trabalhistas 225.000,00   150.000,00

     

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.994.195,55   1.968.479,01 

 Patrimônio Social 1.931.417,61   1.785.758,76 

 Superávit do Exercício 62.777,94   182.720,25 

     

Total do Passivo 17.176.991,64   17.084.728,93 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras  

Florianópolis, 31 de dezembro de 2015

Mauro Dos Santos Fiuza
Presidente 
CPF: 029.958.169-15

Roseli Eni Militz
Contadora CRC/RS 56.378/T-2
CPF: 470.626.650-53
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FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICOS 
CNPJ 83.566.299/0001-73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS (Valores Expressos em Reais)

Contas de Resultado 31/12/2015 31/12/2014

     

( + ) Receitas Operacionais 3.387.288,94 3.491.288,68

     

Receitas de Convênios e Contratos 1.729.844,54  2.216.058,33 

Receita Administração Concursos 1.150.422,96 833.571,30 

Receitas Financeiras 130.741,06 44.547,11 

Receita Convênios com Estagiários 326.953,16 330.046,59 

Outras Receitas — 21.920,65 

Gratuidades 49.327,22  45.144,70 

     

( – ) Despesas Operacionais 3.324.511,00   3.308.568,43 

     

Agência de Integração 256.917,61  337.487,61 

Despesa com Pessoal e Encargos 1.365.128,35  1.452.412,14 

Remuneração de Serviços de Terceiros 686.597,14   379.884,63 

Despesas Administrativas 263.345,47  293.072,42 

Ocupações e Manutenções 65.858,87  48.002,03 

Utilidades e Serviços 143.691,47   121.979,17 

Despesas Tributárias 35.466,34  26.599,45 

Doações 260.879,03  370.753,45 

Despesas Depreciação e amortização 91.250,27  104.670,65 

Despesas Financeiras 32.830,30  12.909,29 

Gratuidade  49.327,22   45.144,70 

Provisão para Contingências 73.218,93   115.652,89 

     

Superávit do Exercício  62.777,94   182.720,25 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Florianópolis, 31 de dezembro de 2015

Mauro Dos Santos Fiuza
Presidente 
CPF: 029.958.169-15

Roseli Eni Militz
Contadora CRC/RS 56.378/T-2
CPF: 470.626.650-53
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FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICOS 
CNPJ 83.566.299/0001-73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS (Valores Expressos em Reais)

Contas Orçado 2015 Realizado 2015 Variação (%)

     

Receitas Operacionais 3.856.050,00 3.337.961,72 86,56 

Receita Convênios com Estagiários 328.000,00 326.953,16 99,68 

Receita Administração Projetos 2.357.500,00 1.729.844,54 73,38 

Receita Administração Concursos 1.127.500,00 1.150.422,96 102,03 

Demais Receitas 43.050,00 130.741,06 303,70 

     

Despesas Operacionais 3.347.773,00 3.201.964,85 95,64 

Despesas com Pessoal 1.490.883,00 1.365.128,35 91,57 

 Salários 931.725,00 902.066,67 96,82 

 Encargos Sociais 315.290,00 289.046,64 91,68 

 Benefícios 243.868,00 174.015,04 71,36 

Remunerações Serviços de Terceiros 612.950,00 686.597,14 112,02 

Ocupações e Manutenções 52.275,00 65.858,87 125,99 

Utilidades e Serviços 138.375,00 143.691,47 103,84 

Despesas Tributárias 27.060,00 35.466,34 131,07 

Despesas Administrativas 340.300,00 354.595,74 104,20 

Depreciação/Amortização 125.050,00 91.250,27 72,97 

Despesas Financeiras 20.500,00 32.830,30 160,15 

Doações 338.250,00 260.879,03 77,13 

Agência de Integração 327.180,00 256.917,61 78,52 

 Salários 186.550,00 147.940,26 79,30 

 Encargos Sociais 50.020,00 28.085,76 56,15 

 Benefícios 49.200,00 26.527,40 53,92 

 Demais Despesas 41.410,00 54.364,19 131,28 

Depreciação/Amortização –125.050,00 –91.250,27 72,97 

Doações –338.250,00 –260.879,03 77,13 

Provisão para Contingências –253.958,10 –146.437,85 57,66 
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Parecer do 
Conselho Fiscal6



Parecer dos 
Auditores 
Independentes
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