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Este resumo, referente às atividades de 2021, é um breve esboço em forma de
relatório, que destina-se a fornecer informações sobre as atividades e
desempenho da Coordenadoria de Contratos Fundacionais – CCF.

A CCF tem como principal atribuição orientar as ações voltadas à execução dos
Contratos Administrativos que envolvem as Fundações de Apoio no âmbito da
UFSC, com base na Lei nº 8.958/1994 e Decreto nº 7.423/2010. 

Para executar tal atribuição, a Coordenadoria realiza a conferência e análise
documental; bem como realiza encaminhamentos de processos referentes a
Contratos para manifestação, nas instâncias competentes: Departamento de
Inovação Tecnológica; Procuradoria Federal; Pró-Reitoria da área; Conselho de
Curadores e Outros que se fizerem necessários.

Tem também como atribuição o atendimento e informação sobre Contratos à
comunidade universitária e externa; a elaboração de relatórios objetivando
suprir as demandas de controle da atividade e para informações gerenciais; e,
disponibilizar informações necessárias para concepção de ferramentas de TI.

Além de executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser
atribuídas pela Direção do Departamento de Projetos, Contratos e Convênios -
DPC/PROAD.

Introdução

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8958.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7423.htm


CCF - Serviço de
Controle de Contratos

Atendimento Fundações;
Cadastra todos os contratos no MATL;
Análise/Conferência contratos;
Arquivamento processo físico e/ou
digital;
Publicação Matéria;
Solicitação Empenho (e-mail fundações),
até o ano de 2020*;
Solicitação pagamento, até o ano de
2020*;
Publicação Contratos, Aditivos
(Comprasnet Contratos);
Registro dos Contratos nos Sistemas de
Controle e Gestão elaborados pela UFSC
e/ou pelos Órgãos de Controle do
Governo Federal;
Disponibilizar informações necessárias
para concepção de ferramentas de TI;
Executar outras atividades correlatas ou
que lhe venham a ser atribuídas pelo
Coordenador da Coordenadoria de
Contratos Fundacionais.

*No início do ano de 2021 foi criado o Setor de Empenhos e Pagamentos do DPC. Desvinculando-se assim esta
atribuição em específico da CCF.
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A Universidade Federal de Santa Catarina tem como objetivo
promover o ensino, pesquisa e extensão. Em 60 anos de
UFSC, seu nível de entrega tem gerado grande confiabilidade
junto a sociedade.

Seu comprometimento com a excelência e a solidariedade faz
com que alcance altos níveis de qualificação, participando da
construção de uma sociedade mais justa e democrática. No
World University Ranking 2021 da Times Higher Education¹,
consultoria britânica na área da educação superior, a UFSC
figura na 5º colocação entre as instituições federais
brasileiras e na 11º colocação entre as universidades da
América Latina e Caribe.

Os projetos e a
missão UFSC
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¹ https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/BRA/sort_
by/rank/sort_order/asc/cols/stats

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/BRA/%20sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats


A UFSC possui grupos de pesquisa, reunindo professores, técnicos e
estudantes, que desenvolvem projetos e milhares de publicações em revistas
científicas mundo afora. Desenvolvendo grande número de projetos, que por
sua natureza necessitam de agilidade e celeridade.

Registra-se que com esta expertise a UFSC protagoniza e detém capacidade
para desenvolver projetos com recursos provenientes de arrecadação própria
(excedentes, contratos com Estado, Municípios e Distrito Federal, e convênios
internacionais) ou por Termos de Execução Descentralizados.

Os projetos seguem a diversidade pertinente a uma grande
universidade, indo de pesquisas de nanotecnologia a energia solar,
de estudos do indígena nativo do território catarinense a estudos
para o aperfeiçoamento da malha ferroviária do sul do Brasil, ou
ainda, muito conhecido em nossa região, a criação, desenvolvimento
e apoio a grande parcela das fazendas marinhas de ostras e mariscos
do litoral catarinense. Mas aqui são expostos somente alguns dos
temas desenvolvidos nos mais de 200 projetos que são executados
com o respaldo jurídico de contratos fundacionais, pois a UFSC 
 também trabalha com suas fundações com outras modalidades de
instrumento jurídico, como convênios e acordos.

PROJETOS: 
Onde mora a inovação

Instrumento por meio do qual é ajustada a descentralização de crédito entre
órgãos e/ou entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União, para execução de ações de interesse da unidade
orçamentária descentralizadora e consecução do objeto previsto no
programa de trabalho, respeitada fielmente a classificação funcional
programática, conforme o Decreto n. 10.426/2020.
       saiba mais sobre TEDs na Pág. 11
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10426.htm
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59
NOVOS CONTRATOS FIRMADOS EM 2021

R$ 199.259.549,58
CONTRATOS FUNDACIONAIS

 VIGENTES EM 2021

NÚMEROS
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* Dados atualizados, utilizando-se como referência o ano de 2021.

VALOR TOTAL CONTRATADO EM 2021
(nas 4 fundações credenciadas à UFSC)



As fundações de apoio exercem papel fundamental na gestão destes projetos. O
desenvolvimento de projetos e programas se dá com o apoio de fundações
criadas especificamente para este fim, pois pelos entraves que as instituições
de ensino superior estão submetidas, estas organizações se apresentam como
uma alternativa para a agilidade operacional. Assim as fundações de apoio
foram regulamentadas (Lei 8.958/1994, regulamentada pelo Decreto n.
7.423/2010) com a finalidade de dar apoio administrativo a projetos de
pesquisa, ensino, extensão e de desenvolvimento institucional, científico e
tecnológico, de interesse das instituições federais de ensino superior (IFES) e
também das instituições de pesquisa. São constituídas na forma de fundações
de direito privado, sem fins lucrativos e são regidas pelo Código Civil e demais
ordenamentos jurídicos. Sujeitam-se, portanto, à fiscalização do Ministério
Público, e, em especial, ao prévio registro e credenciamento nos Ministérios da
Educação e do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações,
renovável a cada cinco anos (MEC, 2016).

Conforme sistema que gerencia os contratos da Universidade (MATL-UFSC), a
soma dos contratos das quatro fundações de apoio, firmados em 2021,
credenciadas a UFSC (Fapeu, Fepese, Feesc e Funjab), chega-se ao montante de
cento e noventa e nove milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e
quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos.

Dados que comprovam a continuidade do desenvolvimento de projetos na
UFSC, mesmo com a redução do orçamento. O que corrobora com um dos
principais e fundamental papel desta Universidade que é ser um agente de
desenvolvimento científico para a nossa sociedade.

A UFSC apoia o
acesso à informação

FUNDAÇÕES DE APOIO:
Uma solução de gestão

http://dpc.proad.ufsc.br/contratos-fundacionais/ 
https://contratos.comprasnet.gov.br/transparencia?unidade=153163

PROCEDIMENTOS E TRAMITES PARA A 
CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÃO DE APOIO:
http://tramitafacil.ufsc.br/

TRANSPARÊNCIA CCF/DPC: 
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Para saber mais 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8958.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7423.htm
http://dpc.proad.ufsc.br/contratos-fundacionais/
http://dpc.proad.ufsc.br/contratos-fundacionais/
https://contratos.comprasnet.gov.br/transparencia?unidade=153163
http://tramitafacil.ufsc.br/


FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

Foi legalmente instituída pela UFSC como pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos em 28 de setembro de
1977; para atender as necessidades crescentes de captação
de recursos financeiros e apoiar o desenvolvimento do
ensino, da pesquisa e da extensão na Universidade. 

Foi criada em 1958, pela Faculdade de Direito de SC - a
qual integrou o alicerce para criação da UFSC (1960). Atua
na promoção ao aperfeiçoamento do corpo docente e no
estímulo aos alunos no estudo e na pesquisa nas diferentes
áreas do conhecimento jurídico.

Fundada em 26 de outubro de 1977, em Florianópolis,
por 70 professores das áreas de Economia,
Administração e Ciências Contábeis da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC).

As fundações de apoio à UFSC

FUNDAÇÃO STEMMER PARA PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 

Foi instituída pela Centrais Elétricas de Santa
Catarina (CELESC), em 18 de maio de 1966.

FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX 

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E
PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS 
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FAPEU
DESDE 1977

https://www.feesc.org.br/site/?pg=projetos-em-execucao

http://www.fapeu.com.br/index4.php?id_conteudo=3

FEESC
DESDE 1966

FUNJAB
DESDE 1958

FEPESE
DESDE 1977

https://fepese.org.br/projetos/

http://funjab.ufsc.br/wp/?page_id=2273

https://www.feesc.org.br/site/?pg=projetos-em-execucao
https://www.feesc.org.br/site/?pg=projetos-em-execucao
https://www.feesc.org.br/site/?pg=projetos-em-execucao
http://funjab.ufsc.br/wp/?page_id=2273


A ORIGEM
dos recursos
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COMO OS PROJETOS SÃO FINANCIADOS



Formas 
e fonte dos
financiamentos

Recursos para execução dos projetos
que são realizados via contratos
fundacionais, podem ser:

1
P Á G I N A  1 0

Financiados por entidades/organizações públicas ou privadas:
projetos que são firmados com empresas, outras organizações ou
entidades, sejam elas de natureza pública ou privada (contratos com
estados, municípios, convênios internacionais, e, emendas
parlamentares).

Financiados por meio de descentralização de entes governamentais:
projetos que recebem recursos através de Termos de Execução
Descentralizada.

Sem financiamento externo: projetos que são executados sem a
existência de uma entidade financiadora externa à UFSC utilizando
recursos próprios (arrecadação e excedentes, conforme Portaria
Normativa nº 68/2016/GR ou PDI 2020-2024).

https://tramitafacil.ufsc.br/tipo_de_projeto/
http://tramitafacil.ufsc.br/ii-organizacoes-publicasprivadas/
http://tramitafacil.ufsc.br/iii-entes-governamentais/
http://tramitafacil.ufsc.br/iv-sem-financiamento/
https://noticias.ufsc.br/files/2016/04/Portaria-Normativa-68.pdf
https://pdi.ufsc.br/pdi-2020-2024/


O Termo de Execução Descentralizada é um instrumento por meio do qual é
ajustada a descentralização de crédito entre órgãos e/ou entidades integrantes dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, para execução de ações de
interesse da unidade orçamentária descentralizadora e consecução do objeto
previsto no programa de trabalho, respeitada fielmente a classificação funcional
programática (Decreto nº 8.180/2013). Anteriores à publicação do referido decreto,
as descentralizações de créditos por meio de termos de cooperação permanecerão
produzindo seus regulares efeitos.

O que é TED?

TEDs -
Termo de
Execução
Descentralizada

Ministério da Educação
Ministério da Saúde
Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações
Ministério da Cidadania
Ministério do Turismo
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento
Ministério da Infraestrutura
Ministério da Segurança Pública

Os TEDs mais comuns, em
2021, foram firmados com:

Quando o financiamento é a descentralização de crédito entre órgãos e/ou entidades
integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, precede ao

contrato fundacional a execução de TED.
 

1.2
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/D8180.htm
https://tramitafacil.ufsc.br/teds/
http://tramitafacil.ufsc.br/novo-tedtc-ministerio-da-educacao/
http://tramitafacil.ufsc.br/novo-tedtc-ministerio-da-saude/


PROJETOS: 
em números

2.1 Quantidade de projetos que geraram
contratos fundacionais (em cada fundação)

CONTRATOS 2021 CONTRATOS 2020

1806

3630FAPEU

FEESC

FEPESE

2221

FUNJAB 002

Esta diferença quantitativa é normal, pois grandes projetos tem vigência de dois a cinco anos,
gerando esta diferença. Porém observamos que em 2020, no início da Pandemia do Covid-19,
ocorreu um número significativo e volume além do normal de Emendas Parlamentares que
foram destinadas a projetos principalmente na área de saúde e infraestrutura, com ações de
enfrentamento da crise sanitária e calamidade pública por causa da Covid-19.

R E D U Ç Ã O  D E  2 2 %  N O  Q U A N T I T A T I V O

2
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Redução de 22% no quantitativo
em comparação ao ano anterior.

59

76
C O N T R A T O S

C O N T R A T O S

Contratos fundacionais
assinados nos anos de 2021
e 2020 (para comparação).
Categorizado e separado por
fundação de apoio.

2020
56.3%

2021
43.7%



FAPEU FEESC FEPESE FUNJAB

125.000.000 

100.000.000 

75.000.000 

50.000.000 

25.000.000 

0 

Contratos fundacionais
por Fundações: RECURSOS

2.2

Demonstrativo dos recursos financeiros referentes aos valores dos contratos
fundacionais contratados nos períodos de 2020 a 2021, analisados por
fundação.
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2020     2021

* A ordem de nomenclatura das Fundações seguiu tão somente o padrão alfabético.

VALORES 2020 VALORES 2021

R$ 37.640.442,82FAPEU

FEESC

FEPESE

R$ 23.494.954,73

R$ 111.877.035,78

R$ 89.737.292,98

R$ 85.652.055,26

R$ 23.544.201,34

FUNJAB

TOTAL

R$ 0,00 R$ 326.000,00

R$ 173.012.433,33 R$ 199.259.549,58

Aumento de 13% no
montante financeiro.

2020     2021 2020     2021 2020     2021



Contratos fundacionais
por tipo de projeto:
CONTRATADOS EM 2021

PESQUISA 13

EXTENSÃO 35

INSTITUCIONAL 11
Total 2021

2.3
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Análise do trabalho
realizado
O ano de 2021 será lembrado como o ano em trabalho remoto 100%. Já não era mais
uma novidade. As rotinas já estavam estabelecidas, os servidores também já estavam
adaptados, com ajustes em suas casas, criando espaços e horários mais compatíveis
para a realização de suas atribuições. 

Na coordenadoria de contratos fundacionais, cerca de 97% das atividades são
realizadas no Sistema de Processos Administrativos – SPA e MATL, e
podemos dizer que os outros 3% foram realizados por teleconferências e via
WhatsApp, que tornou-se importante ferramenta de comunicação entre a CCF,
Pró Reitorias, Coordenadores de Projetos e Fundações de Apoio.

O trabalho remoto reduziu drasticamente os estudos para o aperfeiçoamento
institucional, como o Tramita Fácil (grupo de estudos e pesquisa em Contratos
Fundacionais), que tinha encontros regulares antes da pandemia, porém a Procuradoria
Federal em conjunto com as Pró reitorias continuaram nos apoiando e auxiliando no
sentido de termos mais segurança e minimizando riscos nos processos de contratações
das fundações de apoio.

A partir de 04 de janeiro de 2021, começamos a utilizar o sistema ComprasNet
Contratos, que é uma solução desenvolvida pelo Ministério da Economia (ME), em
parceria com a Advocacia Geral da União (AGU), Instituto Nacional da Seguridade
Social (INSS) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que possibilita aos órgãos e entidades
da administração pública direta, autárquica e fundacional, incluindo as empresas
estatais, integrantes do Sistema de Serviços Gerais (Sisg), realizar a gestão
orçamentária e contratual, além de divulgar as informações de contratos e suas
eventuais alterações no PNCP, em atendimento à nova lei de licitações e contratos (Lei
nº14.133/2021).

Em nosso fluxo processual, a alteração que tivemos foi o envio, ao final de todo o
processo de contratação, para o Departamento de Inovação – DIN/SINOVA , pois
conforme Ofício 57_2021_SINOVA, esta remessa destina-se a coleta de informações e
atualização dos sistemas de gestão de propriedade intelectual e de transferência de
tecnologia da SINOVA/UFSC.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm


Por fim, em 2021 estivemos com 166 contratos fundacionais vigentes, sendo que 59 foram
contratados no ano, porém os outros 107, são contratos de anos anteriores que
permaneceram ativos, proporcionando tramitações para aditivos de prazo/valor,
apostilamentos, troca de fiscal e/ou coordenador, somando termos aditivos (prazo e/ou
valor) e apostilamentos chegamos a 250 alterações contratuais em 2021, e ao observar o
fluxo que cada uma destas alterações exige, entendemos o volume da demanda.

Pode-se verificar os fluxogramas dos contratos fundacionais clicando a seguir em:
 

Assim a CCF/DPC esteve em constantes atividades e nossa equipe finalizou o ano de 2021
com a sensação de ter realizado suas atividades, colaborando com a missão da UFSC que é 
 “produzir, sistematizar e socializar o saber filosófico, científico, artístico e tecnológico,
ampliando e aprofundando a formação do ser humano para o exercício profissional, a
reflexão crítica, a solidariedade nacional e internacional, na perspectiva da construção de
uma sociedade justa e democrática e na defesa da qualidade da vida”.

Análise do trabalho realizado P Á G I N A  1 6

✔ Reduz os problemas relacionados às rotinas de trabalho;
✔ Pleno controle das informações do que acontece no âmbito dos contratos de um órgão
ou entidade;
✔ Promove a eficiência na gestão contratual;
✔ Integração com o SIAFI para emissão de notas de empenho;
✔ Proporciona informações para apoiar as decisões governamentais de alocação mais
eficiente de recursos;
✔ Infraestrutura centralizada, sem custos de desenvolvimento para órgãos e entidades do
Poder Executivo federal; 
✔ Maior transparência das informações dos contratos celebrados por toda a administração
pública, permitindo a padronização de rotinas e procedimentos;
✔ Integração com o PNCP para atendimento à nova lei de licitações e contratos (Lei nº
14.133/2021).

Vantagens da plataforma COMPRASNET Contratos

Fluxo de Novo Contrato;

Fluxo de Aditivo ao Contrato;

Fluxo de Apostilamento ao Contrato;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/186578/Novo%20Contrato%20Atual..png?sequence=40&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/186578/Aditivo%20Atual..png?sequence=41&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/186578/Apostilamento%20-%20formato%20PNG.png?sequence=26&isAllowed=y


Realização

REITORIA
Servidor(a)
Prof. Ubaldo Cesar Balthazar (Reitor)

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Servidor(a)
Jair Napoleão Filho (Pró-Reitor)

DEPARTAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Servidor(a)
Ulisses Iraí Zílio (Diretor)

COORDENADORIA DE CONTRATOS FUNDACIONAIS
Servidor(a)
David Arruda Husadel (Coordenador)
Aline Lien Quadros Bauer
Rosamira Costa

Maio do ano de 2022.
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Por fim, apresenta-se a equipe CCF/DPC e seus respectivos superiores
hierárquicos:

http://lattes.cnpq.br/7245464398673558
http://www.proad.ufsc.br/
http://lattes.cnpq.br/0965252310507368



