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APRESENTAÇÃO

A Fundação de Apoio Universitário tem como finalidade
prestar apoio na execução de programas e atividades da
Universidade Federal de Pelotas, proporcionando serviços de
ordem técnica, científica, cultural, de pesquisa e assistência;
elaborando convênios com entidades públicas ou privadas,
com ou sem a interferência da UFPel, estabelecendo uma
forma de colaboração ou execução de programas a atividades
de mútuo interesse; desenvolvendo programas de recursos
próprios e prestando serviços na área da saúde ou que possam
servir para alcançar os objetivos da instituição.
Nesse

sentido,

este

relatório

tem

como

objetivo

apresentar, de forma sucinta, os projetos administrados pela
Fundação de Apoio Universitário, descrevendo os objetivos e
os valores executados durante o exercício de 2017.
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I - A FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO
A Fundação de Apoio Universitário (FAU) foi constituída no de 1981, como
entidade de direito privado, sem fins lucrativos. Seus objetivos estatutários
abrangem: I – Prestação de serviços de ordem técnica, científica, cultural de pesquisa
e assistência; II – Elaboração de convênios com entidades públicas ou privadas, com
ou sem a interferência da UFPel; III – Elaboração de convênios com a UFPel
estabelecendo forma de colaboração ou execução de programas a atividades de
mútuo interesse; IV – Desenvolver um programa de recursos próprios;

V –

Manipulação, comercialização, prestação de serviços, diagnósticos, exames
ambulatoriais e outros que poderão servir na área de saúde, desde que sejam para
alcançar os objetivos da Instituição.
Visando dar uma maior amplitude às ações da Fundação, no final de 2017 o
Conselho Deliberativo reuniu-se com o intuito de reformar o Estatuto Social da
Fundação de Apoio Universitário - FAU.
Sendo assim, no Art. 3º, foi incluído o inciso VI – “Cooperar com outras

instituições da sociedade, inclusive IFES e ICTs, na área especifica de sua
competência, em especial nos campos da ciência, pesquisa, cultura, tecnologia e
inovação.”
Também foi deliberado pelos conselheiros presentes a inclusão dos seguintes
parágrafos para complementar o Art. 3º, referente a consecução dos objetivos da
fundação:

- Captar recursos financeiros junto à iniciativa privada, a agências
financiadoras oficiais e entidades congêneres, no Brasil e no exterior;
- Prestar serviços de consultoria, auditoria e assessoria para entes federados
e suas entidades vinculadas, bem como para a iniciativa privada e entidades do
terceiro setor;
- Realizar ações e atividades que visem captar recursos e desenvolver
parcerias com empresas privadas e entidades da administração pública municipal,
estadual e federal;
- Fornecer suporte técnico-científico e administrativo a instituições públicas e
privadas, nacionais e estrangeiras, promovendo e realizando estudos, assessoria,
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consultoria, auditoria, gerenciamento e execução de projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação;
- Promover a difusão e intercâmbio de informações, conhecimento e
tecnologia e a cooperação técnica com organismos especializados no Brasil e
exterior.
A FAU oferece suporte aos pesquisadores e colaboradores da Universidade
Federal de Pelotas, na execução das atividades administrativas, técnicas e
operacionais dos convênios e demais ajustes que envolvem atividades de ensino,
pesquisa e extensão, desde a concepção até sua finalização.
Para tanto, o corpo técnico da Fundação conta com os Departamentos de
Licitações e Contratos; Financeiro; Contábil; Recursos Humanos e Prestação de
Contas, que estão voltados ao atendimento das necessidades dos Programas e
Projetos. Também dispõe de uma Assessoria Jurídica, do Departamento de
Tecnologia da Informação e do Escritório de Projetos, que centraliza e distribui as
demandas dos projetos e visa auxiliar os coordenadores a observar o Plano de
Trabalho para atingir os objetivos estabelecidos.
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I.I - Estrutura Organizacional Administrativa
São órgãos de administração da Fundação:
I – Conselho Deliberativo, órgão máximo da Fundação, é composto por 12
(doze) membros efetivos e seus respectivos suplentes, na maioria brasileiros, com
mandato de 02 (dois) anos, renovado anualmente pela metade, permitida a
recondução.
II – Diretoria, é constituída por um Diretor-Presidente, um Diretor-Secretário,
um Diretor-Financeiro e um Diretor-Financeiro-Adjunto, com mandato de 02 (dois)
anos, sendo permitida uma recondução.
III – Conselho Fiscal, é constituído por 03 (três) membros efetivos eleitos pelo
Conselho Deliberativo, com mandato de 02 (dois) anos.

I.I.I - Conselho Deliberativo
Presidente do Conselho
Mandato de 2015 a 2017 – Ata 003/2015
Reconduzido de 2017 a 2019 - Ata 003/2017
Altair Delfino Rocha Faes
Vice-Presidente do Conselho
Mandato de 2015 a 2017 – Ata 003/2015
Reconduzido de 2017 a 2019 - Ata 003/2017
Felipe Marques
Conselheiros Titulares
Mandato de 2015 a 2017 – Ata 003/2015
Sergio Sarkis Yunes
Eduardo Coelho Machado
Francisco Martins Ferrari
Gisele Piedras Winke
Denise da Cunha Crizel
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Mandato de 2017 a 2018 – Ata 001/2017
Mauricio de Oliveira
Claudia Fernanda Lemons e Silva
Cesar Dalmolin Bergoli
Gilberto Loguercio Collares
Maximiliano Cenci
Mandato de 2017 a 2019 – Ata 003/2017
Sergio Sarkis Yunes
Samanta Winck Madruga
Mateus Santin
Gisele Piedras Winke
Fernanda Petry de Azevedo
Conselheiros Suplentes
Mandato de 2015 a 2017 – Ata 003/2015
Mateus Santin
Cristiane Legorio
Carla V. P. Fernandes
Mandato de 2017 a 2018 – Ata 001/2017
Carlos Antonio da Costa Tillmann
Marcos Brito Correa
Luis Antonio de Avila
Bruno Vieira
Marcia R. Ribeiro Simch
Marina Bainy
Mandato de 2017 a 2019 – Ata 003/2017
Mauro Sergio Avila Caldeiripe
Francisco Martins Ferrari
Mira de Castro Vaz
Ricardo Picanço de Lima
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I.I.II - Diretoria
Diretor Presidente
Mandato de 2015 a 2017 – Ata 003/2015
Afrânio Alberto Tavares Kruger
Mandato de 2017 a 2018 – Ata 001/2017
Marco Aurélio Romeu Fernandes
Diretora Financeira
Mandato de 2015 a 2017 – Ata 004/2015
Maria Inês de Castro Rosa
Mandato de 2017 a 2018 – Ata 001/2017
Graziela de Almeida Jurach
Diretor Financeiro Adjunto
Mandato de 2015 a 2017 – Ata 003/2015
Airton Da Silva Oliveira
Mandato de 2017 a 2018 – Ata 001/2017
Leila Denise Soares
Diretora Secretária
Mandato de 2015 a 2017 – Ata 004/2015
Tânia Laís de O. Brizola – reconduzida
Mandato 2017 a 2019 – Ata 003/2017

I.I.III - Conselho Fiscal
Mandato de 2017 a 2018 – Ata 001/2017
Antonio Lilles Machado
Tomás Dalcin
Nathan Vanier
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I.II - Registro e Credenciamento MEC/MCT
Por força da Portaria Conjunta nº 42, de 24 de julho de 2017, o prazo dos
credenciamentos vigentes de fundação de apoio para atuar perante instituições
federais de ensino e pesquisa, no âmbito da Lei nº 8.958/1994, foi prorrogado de 02
(dois) anos para 05 (cinco) anos, contados a partir da publicação do respectivo ato.
Assim, conforme determina o Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010, o
credenciamento da FAU para apoiar a UFPel que teria vigência de dois anos,
conforme Portaria Conjunta do MEC /MCT nº 69, de 04 de novembro de 2015, com
término em 05 de novembro de 2017, passou a vigorar até 05 de novembro de 2020,
com novo prazo de cinco anos.
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I.III - Sistema de Administração e Gestão
Integrada - SAGI
Durante o ano de 2017, na busca do aprimoramento das atividades
desenvolvidas pela Fundação e com o intuito de identificar e sanar eventuais
dinâmicas que possam dificultar a implementação regular dos projetos gerenciados,
realizou-se uma consultoria em engenharia de software com o objetivo de examinar
a viabilidade de desenvolver e criar um sistema integrado de gestão de projetos
personalizado, a partir das necessidades das Fundações de Apoio à UFPel, estando
nele contemplados todos os departamentos das Fundações.
Após a apresentação do esboço do sistema e dos respectivos módulos, bem
como dos valores envolvidos para o desenvolvimento do sistema e para a
manutenção mensal, foi possível deliberar pela reativação do Sistema de
Administração e Gestão Integrada – SAGI, que foi adquirido no ano de 2014, porém
não havia sido utilizado até o momento, em virtude das mudanças na Direção das
Fundações.
Dessa forma, no período de 12 a 15 de dezembro de 2017, todos os
funcionários das Fundações realizaram um treinamento sobre o sistema, com o
intuito de seguir nesta jornada para melhor atendê-los, bem como aperfeiçoar os
procedimentos internos da Fundação o que determinará um atendimento mais ágil e
eficiente a todos os projetos.
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I.IV - Transparência
O site da Fundação conta com um espaço que atende o Art. 4°-A da Lei
8.958/94, referente à Transparência dos projetos executados, bem como
disponibiliza orientação/modelos de documentos e a legislação pertinente à
execução dos ajustes firmados.
No ano de 2017, a atualização das informações era realizada de forma
manual, pois as Fundações não possuíam um sistema informatizado para
atualização automatizada do site.
A utilização do Sistema de Administração e Gestão Integrada - SAGI, além do
uso de uma série de ferramentas na gestão dos projetos que trará significativos
avanços no trabalho de todos os envolvidos, automatizará a alimentação do Portal
da Transparência das Fundações.
O sítio eletrônico http://www2.fundacoesufpel.com.br/fau/ da FAU conta com o
ícone Transparência, que demonstra por projeto, as informações que compreendem
os projetos que tiveram início nos seguintes anos: 2009; 2011; 2012; 2013; 2014;
2016 e 2017. Nesta página é possível encontrar as informações dos ajustes firmados
pela FAU por ano, organizadas de acordo com a situação do projeto: Projetos em
andamento e Projetos encerrados.
Os projetos estão identificados pelo número/nome do instrumento contratual e
para consultar o convênio/contrato de interesse, basta clicar na aba colorida (verde –
para os projetos em andamento e vermelha para os projetos encerrados) que está
localizada na lateral esquerda do site.
Após selecionar o projeto, é possível baixar em pdf os instrumentos
contratuais e aditivos que estão posicionados abaixo do ícone “Documentos”.
Também permitido baixar por semestre/ano, os relatórios semestrais, as relações de
pagamentos efetuados a servidores, as relações dos pagamentos de qualquer
natureza efetuados a pessoas físicas e jurídicas e os pagamentos de bolsas, no
mesmo formato citado anteriormente.
Da mesma forma, é facultado baixar as prestações de contas parciais, que
são elaboradas quando previstas nos instrumentos contratuais ou quando
demandadas pelo órgão concedente e as prestações de contas finais, que são
realizadas sempre quando há o encerramento do projeto.
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Além disso, esta página disponibiliza os links para acessar o Portal da
Transparência do Governo Federal e o Portal de Convênios do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
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II - PROJETOS APOIADOS EM 2017
No ano de 2017 a Fundação de Apoio Universitário – FAU, apoiou 19
(dezenove) projetos desenvolvidos por pesquisadores e colaboradores da
Universidade Federal de Pelotas – UFPel, envolvendo recursos provenientes do
poder público e da esfera privada.
Cabe ressaltar que desses projetos, 7 (sete) são classificados como
convênios, 12 (doze) contratos.
Abaixo segue a relação dos projetos, de acordo com a classificação acima
indicada, contendo o número do instrumento; número do convênio no Siconv
(quando

aplicável);

nome

do

projeto;

objeto;

fonte

financiadora;

concedente/contratante; vigência; coordenador; valor do convênio e execução
financeira no ano de 2017, contendo receitas, rendimentos e despesas.
No Anexo I – Relatório de Atividades 2017 por projeto, constam as
informações individualizadas sobre a execução técnica de cada convênio, acordo,
termo e contrato listado na relação desse relatório.
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DESPESAS
9.652.736,09

RENDIMENTOS

0,00

-

01.11.0025.00

2

*Valor referente a soma dos Planos de Trabalho do período 21/02/2017 a 20/02/2019
Transferência de recursos financeiros, pela
Desenvolvimento de TS para
Financiadora
Concedente ao Convenente, para a execução
Financia
construção, recuperação,
de Estudos e
do Projeto intitulado “Desenvolvimento de TS
dora de
manutenção e uso sustentável de
Projetos –
16/02/2011
Nirce
para construção, recuperação, manutenção e
Estudos
moradias, especialmente HIS, e
FINEP –
a
Medvedovs
uso sustentável de moradias, especialmente
e
para
AÇÕES
16/10/2018
ki
HIS, e para redução de riscos ambientais”,
Projetos
redução de riscos ambientais TRANSVERS
doravante denominado Projeto, descrito no
– FINEP
HAB24TS
AIS
Plano de Trabalho, anexo a este convênio.

21.335,03

Mário
Renato de
Azevedo
Jr.

RECEITAS

Universi
dade
18/12/2009
Federal
a
de
22/02/2019
Pelotas UFPEL

VALOR DO CONVÊNIO (R$)

COORDE
NADOR

321,57

Universidade
Federal de
Pelotas UFPel –
Assistência
Estudantil/
Bolsa Auxílio
Alimentação;
Venda de
refeições
para
estudantes/
servidores

VIGÊNCIA

10.616.599,20

O presente convênio tem por objeto executar
o “Programa Interdisciplinar de Restaurante
Escola – Pires”, conforme Plano de Trabalho
em anexo, parte integrante e inseparável do
presente instrumento.

FONTE
CONCE
FINANCIADO
DENTE
RA

0,00

Programa Interdisciplinar de
Restaurante
Escola - PIRES

OBJETO

21.220.888,68 *

NOME DO PROJETO

EXECUÇÃO
FINANCEIRA
2017
(R$)

294.102,00

N° CONV. SICONV
-

N° INSTRUMENTO
20/2009

1

N° ORDEM

II.I - Convênios executados em 2017
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191.284,67

Éder
Daniel
Teixeira

22.056,36

158.216,36

Não há
transferência
de recursos
financeiros
entre os
partícipes

Universi
dade
18/03/2016
Federal
a
de
04/11/2018
Pelotas UFPEL

Claiton
Leoneti
Lencina

1.193.406,12

384.906,50

5.133,30

Financia
dora de
03/07/2014
Estudos
a
e
03/07/2018
Projetos
- FINEP

1.814,47

56.215,84

1.120,16
0,00

Financiadora
de Estudos e
Projetos –
FINEP HIDRICOS

1.314,75

Transferência de recursos financeiros, pela
Concedente ao Convenente, para a execução
do Projeto intitulado “Avaliação do Aporte de
Sedimentos em Reservatórios visando
Aumento da Disponibilidade Hídrica”,
doravante denominado Projeto, descrito no
Plano de Trabalho, anexo a este convênio.
O presente Convênio tem como objeto a
cooperação técnica e científica, entre a UFPel
e a FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO
– FAU, para possibilitar aos acadêmicos do
curso de Farmácia da Universidade Federal
de Pelotas – UFPel condições adequadas
para seu desenvolvimento profissional,
abrangendo ações de ensino, pesquisa e
extensão, promovendo assim a atuação na
prevenção, recuperação e promoção da
saúde da comunidade da região. Além disso,
este convênio é destinado à formação e ao
treinamento de acadêmicos e de profissionais
da área farmacêutica e de outras áreas,
podendo agregar atividades de pesquisa e
extensão, em concomitância à prestação de
serviços a usuários/pacientes em suas
necessidades relacionadas aos
medicamentos.

634.740,08

Luiz
Augusto
Facchini

5.000.000,00

Universi
Ministério da
dade
O presente convênio tem como objeto comum
22/04/2014
Saúde/Fundo Federal
a execução do Projeto para Pesquisa sobre
a
Nacional de
de
Hospitais de Pequeno Porte
20/12/2017
Saúde - FNS Pelotas UFPEL

1.107.312,39

Projeto para inserção de atividades
acadêmicas do Curso de Farmácia
da UFPel na Farmácia Extractus
Manipulação e Cosméticos

Evandro
Piva

810.292,00

Avaliação do Aporte de Sedimentos
em Reservatórios visando Aumento
da Disponibilidade Hídrica
- SEDIRESERV

Financia
dora de
30/03/2011
Estudos
a
e
30/03/2017
Projetos
– FINEP

Financiadora
de Estudos e
Projetos –
FINEP SAÚDE

-

-

800820/2014

Projeto para pesquisa sobre
Hospitais de Pequeno Porte

-

01.11.0088.00
002/2014
01.14.0148.00
Convênio de Cooperação Técnica - Extractus

3
4
5
6

Desenvolvimento de um cimento
odontológico de alta
biocompatibilidade - BIOUFPEL

Transferência de recursos financeiros, pela
Concedente ao Convenente, para a execução
do Projeto intitulado “Desenvolvimento de um
Cimento Odontológico de Alta
Biocompatibilidade”, doravante denominado
Projeto, descrito no Plano de Trabalho, anexo
a este convênio.
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2.888,160,76

Luiz
Augusto
Facchini

18.442,57

Universi
Ministério da
dade
02/08/2017
Saúde/Fundo Federal
a
Nacional de
de
02/12/2018
Saúde - FNS Pelotas UFPEL

4.379.325,50

Realizar a avaliação in loco do conjunto de
padrões de qualidade dos processos de
trabalho das equipes de atenção básica
(EAB), equipes de saúde bucal (ESB) e
núcleos de apoio ao saúde da família (NASF),
no âmbito do PMAQ, nos estados do RS, SC,
GO, MA e no DF.

4.340.635,10

032974/2016

17/2016

7

Estudo e Pesquisa Sobre Atenção
Básica – Avaliação da Atenção
Básica no 3º Ciclo do Programa De
Melhoria do Acesso e da Qualidade
da AB
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Universi
dade
Federal
de
Pelotas UFPEL

DESPESAS
19.752.995,72

Rosa
Maria
Vargas
Castilhos

Empresas
Privadas/
Pessoas
Físicas

158.321,49

04/11/2016
a
04/11/2019

Constitui objeto deste instrumento a
contratação da Fundação de Apoio
Análises de solo, plantas e resíduos Universitário com a finalidade de dar apoio ao
orgânicos
Projeto “Análises de solo, plantas e resíduos
orgânicos”, e demais instrumentos que
substituirão este nos anos subsequentes.

RENDIMENTOS

Vera
Maria
Freitas da
Silveira

35.580,74

15/11/2011
a
15/05/2018

14.003,51

O objeto do presente instrumento é a
contratação de prestação de serviços visando
o desenvolvimento e operacionalização dos
Sistema
objetivos e metas projetados pelo Hospital
Universi
Único de
Escola, com definição de recursos
dade
Saúde necessários com vistas à melhoria de
Federal
SUS/Universi
assistência, do ensino e da pesquisa
de
dade Federal
biomédica, na conformidade de projetos
Pelotas de Pelotas específicos desenvolvidos ao longo da
UFPEL
UFPel
execução do presente instrumento pelos
segmentos acadêmicos e assistencial da área
da saúde da UFPel.

OBJETO

RECEITAS

COORDE
NADOR

22.465.632,47

VALOR DO CONTRATO (R$)

VIGÊNCIA

36.251,26

Hospital Escola UFPel

FONTE
CONTR
FINANCIADO
ATANTE
RA

-

NOME DO PROJETO

EXECUÇÃO
FINANCEIRA
2017
(R$)

400.000,00

N°/NOME DO INSTRUMENTO
Contrato de Prestação de
Serviços
Contrato de
Prestação de
Serviços

2

1

N° ORDEM

II.II - Contratos executados em 2017
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Universi
dade
Federal
de
Pelotas UFPEL

25/11/2016
a
22/11/2018

Carlos
Eduardo
Wayne
Nogueira

9.752,00
3.829,85

48.400,00

7.317,50

Empresas
Privadas/
Pessoas
Físicas

17.017,33

Joaquim
Ignácio
Silveira de
Mota Melo

1.859,38

04/11/2016
a
04/11/2020

65.701,73

Universi
dade
Federal
de
Pelotas UFPEL

162.286,75

Recurso de
anos
anteriores de
pesquisas
com a
empresa
Roche

654,18

Sergio
Silva da
Silva

415,96

04/11/2016
a
04/11/2020

117,79

Universi
dade
Federal
de
Pelotas UFPEL

30.568,85

Empresas
Privadas/
Pessoas
Físicas

5.823,87

Jozi
Fagundes
de Mello

11.700,00

04/11/2016
a
04/11/2020

50.000,00

Universi
dade
Federal
de
Pelotas UFPEL

0,00

Constitui objeto deste instrumento a
contratação da Fundação de Apoio
Atendimento no Hospital de Clínicas Universitário com a finalidade de dar apoio ao
Veterinária para Treinamento em
Projeto “Atendimento no Hospital de Clínicas
Serviço e Formação de Recursos
Veterinária para Treinamento em Serviço e
Humanos
Formação de Recursos Humanos”, e demais
instrumentos que substituirão este nos anos
subsequentes.

Empresas
Privadas/
Pessoas
Físicas

177.081,78

Constitui objeto deste instrumento a
contratação da Fundação de Apoio
Universitário com a finalidade de dar apoio ao
Rede de Pesquisa em Transtornos
Projeto “Rede de Pesquisa em Transtornos
do Espectro Obsessivo-Compulsivo
do Espectro Obsessivo-Compulsivo (ReTOC):
(ReTOC): Otimizando a assistência
Otimizando a assistência e tratamentoe tratamento-ambulatório de Saúde
ambulatório de Saúde Mental da UFPel”, e
Mental da UFPel
demais instrumentos que substituirão este
nos anos subsequentes.

Ana Lucia
Pereira
Schild

Empresas
Privadas/
Pessoas
Físicas

42.000,00

Projeto LADOPAR: Ensino,
Pesquisa e Extensão

Constitui objeto deste instrumento a
contratação da Fundação de Apoio
Universitário com a finalidade de dar apoio ao
Projeto “LADOPAR: Ensino, Pesquisa e
Extensão”, e demais instrumentos que
substituirão este nos anos subsequentes.

04/11/2016
a
04/05/2020

480.000,00

Prestação de serviços em análise
microbiológica de alimentos e
superfícies

Constitui objeto deste instrumento a
contratação da Fundação de Apoio
Universitário com a finalidade de dar apoio ao
Projeto “Prestação de serviços em Análises
Microbiológica de Alimentos e Superfícies”.

Universi
dade
Federal
de
Pelotas UFPEL

1.200.000,00

Contrato de
Prestação de
Serviços
Contrato de
Prestação
de Serviços
Contrato de
Prestação de
Serviços
Contrato de
Prestação de
Serviços
Contrato de
Prestação de
Serviços

3
4
5
6
7

Laboratório Regional de
Diagnóstico

Constitui objeto deste instrumento a
contratação da Fundação de Apoio
Universitário com a finalidade de dar apoio ao
Projeto “Laboratório Regional de
Diagnóstico”, e demais instrumentos que
substituirão este nos anos subsequentes.
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01/09/2017
a
01/09/2018

Carlos
Eduardo
Wayne
Nogueira

6.102,16

38.626,00
7.392,00

100.000,00
7.392,00

29.093,84

73.692,50

Órgão
Público

Universi
dade
Federal
de
Pelotas UFPEL

32.746,52

Aline
Coelho da
Silva

5.766,36

24/05/2017
a
24/05/2019

29.101,49

Inscrições

Universi
dade
Federal
de
Pelotas UFPEL

0,00

Rafael
Guerra
Lund

3.445,93

01/02/2017
a
31/01/2019

Empresas
Privadas

892,59

Universi
dade
Federal
de
Pelotas UFPEL

82,86

Aline
Ribeiro
Paliga

3.738,27

19/12/2016
a
19/12/2020

Empresas
Privadas

0,00

Universi
dade
Federal
de
Pelotas UFPEL

54.376,00

Anelize de
Oliveira C.
Félix

Empresas
Privadas/
Pessoas
Físicas

160.000,00

19/12/2016
a
19/12/2020

100.000,00

Atendimento no Hospital de Clínicas
Veterinária de animais provenientes
das prefeituras da região para
Treinamento em Serviço e
Formação de Recursos Humanos

Universi
dade
Federal
de
Pelotas UFPEL

240.000,00

Contrato de
Prestação de
Serviços
Contrato de
Prestação de
Serviços
Contrato de
Prestação de
Serviços

Prestar serviços clínico-cirúrgicos,
ambulatoriais e/ou hospitalares aos animais
recolhidos por parte da prefeitura do Capão
do Leão e Pelotas também, a partir de
convênios em sociedade entre a UFPel e
órgãos destinados.

NEL - Centro de Pesquisa e
Extensão em Literatura e
Linguística

Contrato de
Prestação de
Serviços

Constitui objeto deste instrumento a
contratação da Fundação de Apoio
Universitário com a finalidade de dar apoio ao
Projeto “ Curso de Línguas”, e demais
instrumentos que substituirão este nos anos
subsequentes.

11

SEBRAETEC - Serviços em
Inovação e Tecnologia -

O programa consiste em conjunto articulado
de ações de extensão (cursos, eventos,
prestação de serviços e projetos) de caráter
multidisciplinar (educativo, social, cultural,
científica e tecnológico) e integrado às
atividades de pesquisa, tecnologia e ensino
da UFPel.

12

Contrato de
Prestação de
Serviços

8
9

Programa de apoio ao
desenvolvimento, inovação e
competitividade no setor da
construção civil da Região Sul do
Rio Grande do Sul - NEMC

10

Biotério Central

Constitui objeto deste instrumento a
contratação da Fundação de Apoio
Universitário com a finalidade de dar apoio ao
Projeto “Biotério Central”, e demais
instrumentos que substituirão este nos anos
subsequentes.
Constitui objeto deste instrumento a
contratação da Fundação de Apoio
Universitário com a finalidade de dar apoio ao
Projeto “Programa de apoio ao
desenvolvimento, inovação e competitividade
no setor da construção civil da Região Sul do
Rio Grande do Sul”, e demais instrumentos
que substituirão este nos anos subsequentes.
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