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SIMEC 
Nº do PTA 205/2009 
 
PROJETO: 
FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO ENTRE UNIVERSIDADE PÚBLICA E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ. 
 
JUSTIFICATIVA  
 
As profundas transformações por que passam as sociedades contemporâneas estão vinculadas à 
passagem da sociedade industrial para a sociedade da informação, na qual a produção depende 
do processamento de crescentes volumes de dados e signos. Com vistas ao incremento da 
produtividade e da competitividade, as estruturas e organizações socioeconômicas são alteradas 
em simultâneo com o aperfeiçoamento e a inovação tecnológica. Não é apenas a base produtiva 
que se altera, mas todo o sistema social. Na esfera societária, há que se equacionar a questão do 
desenvolvimento com a preservação ambiental, a gestão do território e dos seus recursos, 
propiciando o seu reaproveitamento, em busca da eficiência energética. O tema do fomento à 
inovação tecnológica e da competitividade reaparece associado aos requerimentos por uma 
educação de alta qualidade, universalizada e continuada, capaz de permitir a requalificação e a 
reinserção de profissionais oriundos de setores a ser reconvertidos.  
Que sociedade é capaz de enfrentar com sucesso os desafios da competitividade, da manutenção 
de sua soberania, ao mesmo tempo em que promove a sua coesão social, a melhoria dos 
indicadores de equidade e de desenvolvimento humano e estabelece uma relação sustentável 
com seu ambiente? 
Uma das hipóteses que orientam este projeto é a de que tais desafios podem ser enfrentados a 
partir de processos territoriais que promovam o desenvolvimento regional. Para tanto é 
fundamental a aproximação orgânica entre instituições voltadas ao desenvolvimento científico e 
tecnológico e de socialização de conhecimentos superiores e a comunidade. Tal relação deve ser 
construída por meio de metodologias participativas e promoção da governança territorial, 
associadas às políticas nacionais de desenvolvimento. 
Neste sentido, a contribuição da Universidade para o desenvolvimento regional pressupõe o seu 
próprio desenvolvimento enquanto instituição capaz de constituir e promover a integração dos 
atores locais, bem como atuar como mediadora entre o conhecimento científico e tecnológico e as 
exigências históricas da região. 
Desde a sua gênese, a FURB (proponente do projeto) resulta da mobilização da comunidade 
regional. Suas atividades, projetos e serviços já respondem em grande medida às demandas e 
expectativas dos vários segmentos da sociedade, seja através da graduação e da pós-graduação, 
seja pela extensão e pelas pesquisas desenvolvidas. 
A execução deste projeto objetiva o aprofundamento do diálogo entre a Universidade e a 
comunidade da região do Médio Vale do Itajaí/SC, no sentido de consolidar sua inserção nos 
regional, favorecendo em especial aqueles setores sociais que dela estão distanciados. Dessa 
forma, a Universidade poderá ampliar sua relação com o setor produtivo e seu compromisso 
com a inclusão socioeconômica e cultural, articulando no âmbito regional ações que fortaleçam 
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as políticas públicas voltadas para as áreas de saúde, educação, assistência social, meio ambiente 
e desenvolvimento tecnológico, etc. 
Desta forma, o projeto pretende fortalecer três condições que a universidade deve satisfazer para 
promover processos locais de desenvolvimento: a saber, a) articular-se e não competir com 
outras universidades e organizações educativas com as quais compartilha o âmbito territorial; b) 
fortalecer sua participação no sistema nacional e mundial de centros de conhecimento, 
constituindo-se em mediadora e produtora de conhecimentos a partir de suas próprias 
experiências; e, c) ter na sociedade local seu campo de práticas concretas, de articulação do 
conhecimento com realidade local e participar ativamente das transformações na perspectiva 
desejada pela sociedade.  
A metodologia proposta prevê a realização de 16 (dezesseis) seminários municipais e um 
encontro regional para debater com a comunidade regional o tema “Desenvolvimento Regional, 
Ciência e Tecnologia e Ensino Superior” para subsidiar a elaboração de um projeto político-
pedagógico participativo para a Universidade. 
 
 
INICIATIVAS: 
 
1. Despesas com Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
 
Detalhamento: 
A contratação de Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ‒ prevista para execução do projeto 
compreende um conjunto de ações a serem contratadas para apoiar a realização de seminários 
municipais que serão realizados nos 14 (quatorze) municípios da Associação dos Municípios do 
Médio Vale do Itajaí (AMMVI) e a realização de um encontro regional. Os serviços também 
viabilizarão o deslocamento dos participantes e das equipes de coordenação e técnica do projeto 
aos municípios. 
Serão contatados os seguintes serviços: 

a) Serviços Gráficos e de impressão para a editoração e impressão de materiais (cartilha, 
panfletos, cartazes) para subsidiar as atividades de debate nos municípios e divulgar os 
eventos; 

b) Alimentação e Hospedagem para os/as participantes dos encontros, equipe técnica que se 
deslocará aos municípios e especialistas convidados que participarão das atividades; 

c) Manutenção e conservação de veículos. Serviços de manutenção e conservação dos 
veículos que a proponente disponibilizará para o deslocamento das equipes aos 
municípios onde serão realizadas as atividades. 

d) Contratação de Serviços de Comunicação (telefone, telex, correios, etc.) para distribuição 
de material de divulgação e estabelecer a comunicação necessária para a execução das 
atividades previstas no projeto. 

 
 
2. Despesas com Serviços de Terceiros Pessoa Física 
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Detalhamento: 
Para a realização dos seminários municipais e do encontro regional serão contratados os 
seguintes Serviços de Terceiros – Pessoa Física: 

a) Serviços especializados para elaboração de metodologia e indicação de procedimentos 
adequados para a realização dos Seminários Municipais e do Encontro Regional sobre 
“Desenvolvimento Regional, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior”. 

b) Contratação de Serviço Técnico Especializado para a elaboração de texto/cartilha sobre o 
tema “Desenvolvimento Regional, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior” considerando 
a experiência histórica da Universidade Regional de Blumenau e suas perspectivas de 
tornar-se uma instituição gratuita.   

c) Serviços especializados para implementação da metodologia, apoio à coordenação na 
realização dos Seminários Municipais e do Encontro Regional sobre “Desenvolvimento 
Regional, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior” e a elaboração da sistematização dos 
resultados dos eventos. 

d) Contratação de Serviços Técnicos Profissionais para auxiliar a Coordenação do Projeto 
nas atividades de planejamento, execução, supervisão, avaliação e prestação de contas; 

e) Contratação de Serviços de Áudio, Vídeo e Foto para registro documental das atividades 
desenvolvidas durante a execução do projeto (seminários municipais e encontro regional). 
O serviço deverá: registrar, editar e reproduzir um vídeo-documentário sobre o tema 
“Desenvolvimento Regional, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior”, a partir dos 
seminários e do encontro regional. Para a execução dos serviços, utilizar-se-á a infra-
estrutura já existente no Núcleo de Rádio e Televisão Educativa (NRTV) da Universidade 
Regional de Blumenau (proponente). 

f) Contratação de Outros Serviços de Terceiros. Despesas decorrentes de serviços  prestados  
por  pessoa  física  tais como:  remuneração de serviços de natureza eventual,  prestado  
por  pessoa  física  sem  vínculo  empregatício;  estagiários,  monitores  diretamente 
contratados para auxiliar nas atividades e  diárias  a  colaboradores  eventuais para 
viabilizar a sua participação no projeto 

 
3. Material de Consumo 
 
Detalhamento: 
A adequada execução do projeto implica na aquisição dos seguintes materiais de consumo: 

a) Material de áudio, vídeo e foto. O material será utilizado para a execução dos serviços de 
áudio, vídeo e foto para registro documental, edição, produção e reprodução do vídeo-
documentário sobre o tema “Desenvolvimento Regional, Ciência e Tecnologia e 
Ensino Superior”. Estão previstos nesta despesa itens como CDs, DVDs, Mini-DVs, entre 
outros materiais. 

b) Material de expediente. O material de expediente será utilizado nas atividades de 
coordenação e serviços relativos ao planejamento, execução, supervisão, avaliação e 
prestação de contas do projeto. Estão previstos itens como papel, CDs, tonner para 
impressão, canetas, bloco de notas, pincel, fita adesiva, tintas, papel pardo, grampos, 
clipes, lapiseira, entre outros materiais. 
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c) Combustível e lubrificantes automotivos. Que serão utilizados para abastecer os veículos 
da instituição proponente que serão utilizados para realizar transporte das equipes nas 
atividades do projeto. 

d) Outros materiais de consumo. 
 
 
4. Passagens e Despesas com Locomoção 
 
Detalhamento: 
Para a realização dos seminários municipais e do encontro regional serão contraídas despesas 
com aquisição de passagens (aéreas e terrestres), taxas de embarque, seguros, fretamento, 
pedágios, bem como uso de veículos  para  transporte dos participantes do projeto.  
 

a) Despesas com transporte e deslocamento 
 
5. Diárias 
 
Para a realização das atividades de coordenação do projeto será efetuado pagamento de diárias 
para o deslocamento de professores e de técnico-administrativos que participarão da equipe de 
coordenação do projeto.  
 
 
 
 

Orçamento PTA 205/2009 
Síntese Rubricas Total FURB  MEC  
    
Despesas com Diárias 8.320,00  8.320,00  -  
Aquisição de Material de Consumo 8.580,69  8.380,69  200,00  
Passagens e Despesas com Lomomoção 17.400,00  3.300,00  14.100,00  
Despesas com Serviços de Terceiros – 
 Pessoa Física 49.800,00  - 49.800,00  
Despesas com Serviços de Terceiros  - 
Pessoa Jurídica 35.900,00  -  35.900,00  
  120.000,69  20.000,69  100.000,00  

 
 
 
 
 
 


