
RELATÓRIO TRANSIÇÃO POR SETOR 
 

GESTÃO 2015/2019 

Nome do Setor/Divisão: Pró-reitora de Administração - PROAD / Unidade 

Gestora de Convênios e Projetos - UGCP 

Infraestrutura (localização): A - 203 

Atribuições: (de acordo com o Estatuto da FURB, Decreto 9199/2010, 

Resolução nº 35/2010, art. 35) 

Competências: “(...) organização, coordenação e execução das atividades 

administrativas e operacionais de suporte às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão da Instituição”. (caput do Art. 35 do Decreto 9.199/2010). 

Recursos Humanos: 

Danrlei Anderson Peyerl – 10581 (Auxiliar Adm. – Unidade Gestora da Convênios e Projetos)  

Doroti Jung Wanke – 440 (Assistente Adm. – Secretaria da PROAD) 

Gean Marco Carlini – 2089 (Assistente Adm. – Unidade Gestora da Convênios e Projetos) 

Ideraldo Gonçalves – 2215 (Administrador – Unidade Gestora da Convênios e Projetos) 

Janete Fátima Celestino – 3145 (Auxiliar de Serviços Gerais) 

Karina Passero – 11636 (Enfermeiro – Complexo de Saúde) 

Nilda Rosangela Miglioli - 1715 (Telefonista) 

Ubirajara Martins Flores – 3236 (Aux. Adm./Assessor de Projetos Especiais - Unidade Gestora da 

Convênios e Projetos) 

Victor Hugo Nagel Franceschi – 10803 (Assistente Adm. – Correspondência) 

Ações relevantes em execução: 

 Participação na elaboração das medidas de sustentabilidade financeira 

2018; 

 Análise e assinatura de ordens de pagamento e de cheques emitidos 

pela Universidade;  

 Controle das atividades de distribuição e entrega de correspondências 

internas e externas na FURB, inclusiva entre campi. 



 Deliberação e encaminhamento do e-Sfinge ao Tribunal de Contas do 

Estado. 

 Controle da execução financeira e realização de prestação de contas 

dos convênios firmados com a FURB através a Unidade Gestora de 

Convênios e Projetos a qual realizou: 

 

 Acompanhamento da execução orçamentária da FURB; 

 Apreciação e parecer acerca de pedidos de pagamento de serviços 

ocasionais; 

 Conferência e assinatura de empenhos e cheques emitidos pela 

Universidade; 

 Elaboração de pareceres de impacto financeiro às minutas de 

convênios e contratos a serem firmados pela FURB; 

 Acompanhamento da execução financeira e contábil de convênio e 

contratos; 

 Liberação de dotação contábil e aprovação de pedidos de compras 

para projetos de pesquisa, inovação e extensão até o final do ano de 

2018; 

 Restituição de valores de folhas de pagamento de equipes de 

projetos adiantadas pela FURB; 

 Prestação de contas de projetos: FINEP (aquisição de 

equipamentos), Prefeitura de Timbó (Morro Azul) e CELESC 

(Implementação de transformadores eletrônicos);  

 Responder às diligências de prestações de contas parciais e finais de 

projetos: CAPES (PARFOR), FINEP (construção do Bloco Q e 

aquisição de equipamentos), CEEE (Flashover e Controle de 

Vegetação), Petrobrás (V&Vin II e Ultramist), Governo do Estado (Art. 

170, 171, FUNDES, PROESDE, PROESDE Licenciaturas); 

 Prorrogação e ajustes de planos de trabalho de projetos: CAPES 

(PROAP), Ministério do Trabalho (Ações Integradas), Ministério da 

Educação (PROEXT 2015 - 2), Governo do Estado (Centro de 



Inovação, Cobertura Florestal de Santa Catarina e Manutenção da 

Rede de Telemetria da Bacia do Rio Itajaí); 

 Acompanhamento dos pedidos de financiamento via Inovacred.  

Demandas a serem realizadas pela Pró-reitora de Administração 

 Definir o funcionamento das atividades de transporte de correio (malote 

e encomendas internas e externas, de valores, equipamentos) que 

envolvem os setores de correspondência; 

 Retomada das atividades em 2019 com o controle orçamentário, do 

fluxo de caixa e da preparação do envio do próximo relatório ao TCE-

SC; 

 Reorganização do processo de análise e assinatura de ordens de 

pagamento e de cheques emitidos pela Universidade; 

 Restaurante Universitário: Definição de novo modelo de licitação para 

os restaurante e cantinas. Contrato atual dos restaurantes está em vias 

de rescisão, por intransigência do atual permissionário. Negociações 

resultaram infrutíferas e o contrato será rescindido e as sansões 

cabíveis serão aplicadas. NECESSIDADE URGENTE DE AÇÃO. 

  Centralização no Patrimônio do controle dos alvarás e licenças de 

funcionamento. 

 Definição do novo local para marcenaria e depósito, para liberação do 

imóvel locado da Sul Ar e Água Equipamentos Ltda. Atualmente 

ocupado pela marcenaria. Proprietário deu mais um ano para que 

optemos pela compra ou desocupação. 

 Acompanhamento da Execução Extrajudicial da Prefeitura Municipal de 

Blumenau, em relação a retenção do IRRF sobre a folha de pagamento.

 Negociação com Deschamps & Grützmacher Advogados Associados, 

sobre ação no judicial. 

 FUNPIVI: definir modelo para transformar em Escola Fazenda. 

 

  



Demandas a serem realizadas pela UGCP 

 Gestão da execução contábil e financeira do Centro de Inovação de 

Blumenau para posterior prestação de contas parcial; 

 Prestação de contas final de projetos que tem previsão de encerramento 

de vigência em 2018 e no primeiro semestre de 2019: Centro de 

Inovação de Blumenau, Ações Integradas, PROAP, PROESDE, 

PROESDE Licenciaturas, Art. 170, Art. 171 e FUNDES. 

 Acompanhamento da execução de convênios e contratos. 

 Restituição de folhas de pagamento relativas ao último mês de 2018. 

Gestão Financeira (PCC e orçamento): situação orçamentária do setor: 

orçamento em execução das receitas (se houver) e despesas de 2018 e 

situação até o momento do relatório. Previsão orçamentária para 2019 

Convênios e parcerias: relacionamos a seguir os convênios em vigência no 

ano de 2017 e 2018 e a seguir incluímos uma tabela própria com informações 

completas sobre os acordos.   

 

 817628/2015 - Programa de Apoio a Pós-Graduação Stricto Sensu –

PROAP 

 824051/2015 - Programa Apoio a Extensão – PROEXT 

 824052/2015 - Programa Apoio a Extensão – PROEXT 

 836315/2016 - Programa de Formação de Professores e Profissionais 

da Rede Pública de Educação Básica – PARFOR 

 847585 – Melhoria e ampliação da infraestrutura experimental 

disponibilizada a grupos de pesquisa da FURB; 

 5850.0103010.16.9 - V&Vin CFD - Fase II Desenvolvimento de 

Benchmarks para verificação e validação em CFD de escoamentos 

multifásicos da indústria de refino de Petróleo. 

 5850.0107354.18.9 – Desenvolvimento tecnológico de dispersores de 

carga de FCC mediante experimentos e simulação numérica; 



 CEEE GT9952082 - Desenvolvimento de Técnicas de mitigação de 

desarmes de proteção de linhas de transmissão, devido ao sudden 

flashover 

 CEEE GT 9953355 - Desenvolvimento de uma metodologia para 

monitoramento e controle de vegetação interferente com linhas de 

transmissão do sistema elétrico 

 060/2014 - Plano de Manejo do Morro Azul 

 s/n – Plano de Arborização do Município de Blumenau 

 s/n - Renova Floresta 

 2017TR1069 - Convenio para manutenção da Rede de Monitoramento 

Hidrometereológico da Bacia do Rio Itajaí 

 2014TR727 - Construção do Centro de Inovação de Blumenau 

 2017TR148 - Repasse de bolsas do Art. 170 

 2017TR472 - Repasse de bolsas do Art. 171 

 2017TR123 - Repasse de bolsas do PROESDE Desenvolvimento 

Regional e Licenciaturas 

 569721102011 - Estudo, análise e implementação de transformadores 

eletrônicos em sistemas monofásico - trifásico de distribuição de energia 

elétrica 

 Diversos – LAMPF (verba internacional); 

 s/n - Centro de Especializado de Reabilitação - CER II (controle e gestão 

da direção da Policlínica). 



Número Ano Convênio Órgão Vigência Valor Convênio Contrapartida Total Liberado em 2017 Liberado em 2018 Prestação de 
Contas 

COORDENADOR/ 
ORDENADOR 

817628 2015 Programa de Apoio a Pós-Graduação 
Stricto Sensu - PROAP CAPES 16/07/2015-30/04/2019 R$ 667.572,94 R$ 668,25 R$ 668.241,19 R$ 166.000,66 R$ 182.182,28 30/06/2018 Pró-Reitor de 

Pesquisa 

824051 2015 Programa Apoio a Extensão - 
PROEXT MEC 18/12/2015-17/11/2018 R$ 299.398,60 R$ 14.400,00 R$ 313.798,60 R$ 299.398,60  17/03/2019 Valmor Schiochet 

824052 2015 Programa Apoio a Extensão - 
PROEXT MEC 18/12/2015-17/11/2018 R$ 94.644,82 R$ 11.400,00 R$ 106.044,82 R$ 94.644,82  17/03/2019 Arleide Rosa 

772298 2012 Ações Integradas Ministério do 
Trabalho 27/11/2012-31/12/2018 R$ 506.000,00 R$ 44.000,00 R$ 550.000,00 R$ 151.800,00  28/02/2019 Claúdia Sombrio 

 5850.0103010.16.9 2017 

V&Vin CFD - Fase II 
Desenvolvimento de Benchmarks 
para verificação e validação em CFD 
de escoamentos multifásicos da 
industria de refino de Petróleo. 

PETROBRÁS 31/08/2017-31/08/2019 R$ 1.755.120,07 R$ 0,00 R$ 1.755.120,07 R$ 1.026.937,26 R$ 728.182,81 30/09/2019 Henry França Meyer 

CEEE GT9952082 2017 

Desenvolvimento de Técnicas de 
mitigação de desarmes de proteção de 
linhas de transmissão, devido ao 
sudden flashover 

CEEE 03/02/2016-03/02/2019 R$ 1.608.440,00 R$ 85.000,00 R$ 1.693.440,00 R$ 309.800,00  a cada repasse Thair Ibhrain Abdel 
Mustafa 

CEEE GT 9953355  

2017 

Desenvolvimento de uma 
metodologia para monitoramento e 
controle de vegetação interferente 
com linhas de transmissão do sistema 
elétrico

CEEE 30/06/2017-30/06/2019 R$ 1.565.660,00 R$ 81.000,00 R$ 1.646.660,00 R$ 130.640,00  a cada repasse Tatiele Fenili 

060/2014 
2015 Plano de Manejo do Morro Azul Pref. Municipal de 

Timbó 09/10/2014-10/10/2015 R$ 130.000,00 R$ 0,00 R$ 130.000,00 R$ 32.500,00 R$ 26.000,00 confecção Júlio Cesar Refosco 

s/n 
2017 Renova Floresta Empresa Renova 

Floresta 01/03/2016-01/03/2020 R$ 38.000,00 R$ 0,00 R$ 38.000,00 R$ 9.500,00 R$ 10.500,00 Não exige Luis Amandio Schorn 

2017TR1069 

2017 

Convenio para manutenção da Rede 
de Monitoramento 
Hidrometereológico da Bacia do Rio 
Itajaí 

ADR de Blumenau 05/07/2017-10/07/2018 R$ 76.600,00 R$ 0,00 R$ 76.600,00 R$ 76.600,00  31/08/2019 Dirceu Luis Severo 

836315/2016 

2017 

Programa de Formação de 
Professores e Profissionais da Rede 
Pública de Educação Básica - 
PARFOR

CAPES 20/12/2016-30/06/2020 R$ 267.300,00 R$ 2.700,00 R$ 270.000,00 R$ 59.400,00  30/07/2020 Henriete Damm 

2014TR727 
2017 Construção do Centro de Inovação de 

Blumenau 
Secretaria da Fazenda 
de SC 11/04/2014-30/07/2017 R$ 6.800.000,00 R$ 325.000,00 R$ 7.125.000,00 R$ 1.712.000,00 R$ 3.424.000,00 31/01/2019 Udo Schroeder 

2017TR148 
2017 Repasse de bolsas do Art. 170 Sec. de Educação de 

SC 10/03/2017-31/12/2017 R$ 3.164.724,48 R$ 0,00 R$ 3.164.724,48 R$ 3.164.724,48 R$ 2.700.866,39 a cada repasse João Natel Pollonio 
Machado 

2017TR472 
2017 Repasse de bolsas do Art. 171 Sec. de Educação de 

SC 11/05/2017 R$ 1.866.634,88 R$ 0,00 R$ 1.866.634,88 R$ 1.866.634,88 R$ 1.744.758,02 a cada repasse João Natel Pollonio 
Machado 

2017TR123 
2017 

Repasse de bolsas do PROESDE 
Desnvolvimento Regional e 
Licenciaturas 

Sec. de Educação de 
SC 10/03/201731/12/2017 R$ 868.836,36 R$ 0,00 R$ 868.836,36 R$ 868.836,36 R$ 809.721,38 a cada repasse 

Oklinger 
Montovanelli, direção 
do CCEAL e PROEN 

Diversos 2017 LAMPF Diversas 
universidades    R$ 85.000,00   R$ 15.324,17  Não exige Marcelo Diniz 

Vitorino 

 



Número Ano Convênio Órgão Vigência Valor Convênio Contrapartida Total Liberado em 2017 Liberado em 2018 Prestação de 
Contas 

COORDENADOR/ 
ORDENADOR 

  
2017 Centro de Esp. de Reabilitação - CER 

II 
Fundo Nac. Saúde - 
PMB 

não definido: Programa 
nacional R$ 3.360.000,00 R$ 0,00 R$ 3.360.000,00 R$ 1.705.424,50 R$ 1.400.000,00 Não exige Katrin Osti  

s/n 2018 Plano de Arborização do Município 
de Blumenau FAEMA 14/03/2018-14/03/2020 R$ 295.820,00 R$ 72.000,00 R$ 367.820,83  R$ 36.977,61 15/04/2020 Júlio Cesar Refosco 

5850.0107354.18.9  2018 

Desenvolvimento tecnológico de 
dispersores de carga de FCC 
mediante experimentos e simulação 
numérica

PETROBRÁS 30/05/2018-30/05/2021 R$ 2.830.421,41 R$ 0,00 R$ 2.830.421,41  R$ 1.271.747,54 30/06/2021 Henry França Meyer 

847585/2017 2018 

Melhoria e ampliação da 
infraestrutura experimental 
disponibilizada a grupos de pesquisa 
da FURB

CAPES 06/12/2017-31/12/2020 R$ 396.000,00 R$ 19.800,00 R$ 415.800,00  R$ 415.800,00 28/02/2021 Pró-Reitor de 
Pesquisa 

TOTAL             R$ 27.247.142,64 R$ 11.690.165,73 R$ 12.750.736,03     

   
 

 
 
 
 
 



 
 

Considerações finais 

Dentro de suas competências estatutárias, a Pro-Reitoria de Administração

gerenciou diversas ações entre as quais é preciso destacar: 

o assunção da presidência do Instituto GENE, que significou a retomada 

do controle da Universidade sobre a Associação; 

o instalação do Instituto GENE no prédio da antiga Reitoria e captação de 

recursos, investidores e empreendimentos para a sua manutenção; 

o saneamento das dívidas do Instituto GENE junto ao Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio e junto à FINEEP, com os 

recursos do próprio GENE; 

o renovação do convênio firmado entre o GENE e o Município de 

Blumenau garantindo a manutenção das atividades da associação; 

o assunção das estruturas do Complexo de Saúde e da COPLAN no ano 

de 2017; 

o implantação do projeto de eficiência energética junto à CELESC que 

resultou na troca de todas as lâmpadas fluorescentes da FURB por 

lâmpadas de LED; 

o execução do projeto de parceria público privada para a recuperação da 

passarela da Rua Antonio da Veiga; 

o manutenção estrutural dos blocos históricos do Campus I; 

o criação do Escritório de Gestão de Projetos.  

Acerca da criação do Escritório de Gestão de projetos, no ano de 2012, o 

mesmo passou a chamar-se Unidade Gestora de Convênios e Projetos em 

2015, conforme orientação de um analista do Ministério do Meio Ambiente que 

realizou uma auditoria em um projeto do inventário florístico e florestal. Ainda 

em 2015, através de Instrução Normativa 01/2015, o escopo de responsável 

pela prestação de contas de projetos foi ampliado com a atribuição da análise 

de propostas a serem submetidas com a concordância da administração 

superior e com o acompanhamento da execução contábil e financeira de 



convênios e contratos. Ainda em 2015 a UGCP tornou-se uma assessoria 

administrativa da PROAD, tratando de assuntos das áreas contábeis, 

administrativas, financeiras e jurídicas no que se refere à execução de projetos

e as atividades e competências da PROAD. Nesse sentido, a UGCP atuou nas 

seguintes atividades: 

CONTÁBEIS 

 auxílio na confecção da peça orçamentária do ano de 2018; 

 confeccionou a peça orçamentária de 2019; 

 desenvolveu a LOA (Lei Orçamentária Anual) para o ano de 2019. 

 liberação de dotação orçamentária para pedidos de compra de projetos;

 apuração de superávit da IES nos anos de 2016 e 2017; 

 suplementação orçamentária para a Universidade; 

 respondeu à diligência tributária do Governo do Estado de Santa 

Catarina sobre matéria de ISS e INSS sobre obras públicas;  

 orientações institucionais acerca de retenções tributárias desde o ano 

de 2015 de notas de serviço pagas pela FURB; 

FINANCEIRAS 

 assumiu a análise dos pedidos de pagamentos de serviços ocasionais; 

 verifica e assina desde 2016 os empenhos e cheques emitidos pela 

Universidade; 

 acompanhamento do fluxo de caixa da Universidade com objetivo de 

apontar o desempenho e disponibilidade financeira da Instituição; 

 cálculo do reajuste de salários do ano 2017 e 2018; 

 cálculo do reajuste de mensalidade do ano 2017 e 2018; 

 confecção de pareceres de impacto financeiro acerca de minutas de 

contratos e convênios a serem assinados pela Reitoria; 

 apoio na contratação do empréstimo junto ao BADESC para 

investimento em infraestrutura de TIC da IES; 

 liberação de dotação financeira para pedidos de compra dos hospitais 

da FURB e Policlínica Universitária; 



 elaboração de estudo da proposta de resolução que concede a 

possibilidade da redução de créditos para os cursos de graduação; 

 elaboração de estudo da proposta de resolução que concede a 

possibilidade da abatimento educacional para os cursos de graduação. 

ADMINISTRATIVO / GESTÃO DE PROJETOS 

 apoio na elaboração da proposta de reestruturação administrativa da 

FURB iniciada em 2015; 

 intermediação de liberação de valores, ajustes de projeto, prestações 

de contas do Centro de Inovação junto à ADR, Secretaria do Estado da 

Fazenda, Secretaria de Estado da Desenvolvimento Econômico 

Sustentável e Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social do 

Município de Blumenau; 

 contato externo, junto ao contador responsável, para a transformação 

da Fundação Paulo Meyerle em fundação de apoio destinada ao 

Hospital Universitário;  

 apoio administrativo, em todas as fases, do projeto do Centro de 

Inovação desde a assinatura da Ordem de Serviço em 2015, no que diz 

respeito a pedidos de compras, verificação de medições para 

pagamentos de fornecedores; 

 realização do relacionamento com o Governo do Estado, do Município, 

ACIB e demais instituições envolvidas no projeto do Centro de Inovação 

de Blumenau para a implantação da governança do Centro de Inovação 

de Blumenau; 

 elaboração do projeto de prestação de serviços do Hospital Escola 

Veterinário; 

 apoio na melhoria do processo de matrículas de calouros e do processo 

de faturamento do Instituto FURB, respectivamente nos anos de 2016 e 

2017; 

 participação no projeto de escolha do novo sistema de gestão 

acadêmica; 



 acompanhamento de projetos desenvolvidos mediante assinatura de 

termos de outorga: inventário florístico e florestal e projetos que 

receberam recursos FAPESC através de edital conjunto 

FURB/FAPESC; 

 participação, assumindo a vice-presidência do Conselho de 

Administração, da reativação da Associação dos Amigos da FURB; 

 elaboração de proposta de medidas administrativas de sustentabilidade 

no ano de 2016; 

 apoio no processo de gestão da mudança organizacional em 2017, 

quando a FURB passou a ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas do 

Estado; 

 conclusão do acordo da linha de transmissão de energia elétrica da 

CELESC no Campus V; 

APOIO JURÍDICO 

 elaboração do novo estatuto do Instituto GENE que devolveu à FURB o 

controle do Instituto GENE; 

 elaboração de estatuto para a instituição de uma fundação de apoio 

destinada ao Hospital Escola Veterinário; 

 condução do processo de conciliação em processo trabalhista 

envolvendo servidor FURB e a Universidade; 

 elaboração do anteprojeto de lei do município de Blumenau, conforme 

exigência do contrato do Centro de Inovação; 

 negociação com empresa especializada para a aquisição de energia 

elétrica sob demanda; 

 apoio na elaboração da peça do processo licitatório para escolha da 

empresa de segurança com o cálculo de horas a serem contratadas; 

 estruturação, juntamente com a PROGEF, de todo o processo de 

encerramento das atividades da FUMPIVI, inclusive com reuniões junto 

ao Ministério Público de Santa Catarina e com a previsão financeira para 

o encerramento das atividades; 



 elaboração da resolução que possibilitou e estabeleceu limites para a 

prestação de serviços ocasionais na FURB; 

 elaboração de minutas de contratos e convênios diversos, sob 

demanda; 

 organização de formação com o presidente da Associação Internacional 

de Fundrasing, Professor Dr. Custódio Pereira da Universidade Makenzi 

de São Paulo; 

 elaboração da proposta para a criação do programa de Fundrasing da 

FURB; 

 intermediação do termo de cooperação técnica operacional com 

BADESC – Inovacred. 

 
 
Data e assinatura 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


