
II - PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 01/2022 

 

 

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA 

a) Unidade Descentralizadora e Responsável 

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): Universidade Federal de Santa Maria 
Nome da autoridade competente: Luciano Schuch 
Número do CPF: 677.828.250-91 
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do 
TED: Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFSM 
Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Decreto de 23 de dezembro de 2021, Seção 2, página 

1 do DOU de 24 de dezembro de 2021 

 

b) UG SIAFI 

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:  153164 – Universidade 
Federal de Santa Maria (Gestão 15238) 
Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do 
objeto do TED: 153164 – Universidade Federal de Santa Maria  
 

 

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA 

a) Unidade Descentralizada e Responsável 

Nome do órgão ou entidade descentralizada: 153163 – Universidade Federal de Santa Catarina 
Nome da autoridade competente: Ubaldo Cesar Balthazar 

Número do CPF: 791.426.809-42 

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: 
Departamento de Engenharia do Conhecimento 
 

 

b) UG SIAFI 

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito:  153163 – Universidade Federal de 
Santa Catarina (Gestão 15237) 
Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED: 153163 – 
Universidade Federal de Santa Catarina  
 

 

3. OBJETO:  O presente termo de execução descentralizada tem por objetivo modelar a implantação e 

operação do Parque Tecnológico da Universidade Federal de Santa Maria, orquestrando stakeholders para sua 

cocriação e planejamento.  

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED: 

Para a Meta 1 é referente a identificação dos problemas com foco no ecossistema de inovação para o 

planejamento do Parque. A meta 2 se associa a percepção de docentes, discentes e de servidores de 

forma a identificar os desafios enfrentados com vistas a inovação e ao empreendedorismo. A meta 3 

busca o entendimento do potencial da área enquanto parque tecnológico e o levantamento de práticas 

de apoio ao possível empreendedor e inovador da UFSM. Além disso, esta etapa serve para definir 

panorama UFSM e suas relações quanto a demonstração da vinculação existente com o plano de 

desenvolvimento local e regional e com o sistema de ciência, tecnologia e inovação, centros de 

excelência do desenvolvimento de processos e produtos para empresas e com o setor produtivo. 

A meta 4 busca realizar uma ideação coletiva para aumentar o senso de pertencimento dos diferentes 

stakeholders e para a definição da modelagem do Parque com vistas a sua implantação. A meta 5 

consolida as fases anteriores e define a proposta do modelo de governança com perfil da equipe gestora 



do ambiente, considerando sua interface com os atores do ecossistema de inovação e comunidade 

interna da UFSM. 

 

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:  

 

 Entre os novos desafios que se colocam para as universidades públicas brasileiras, é reconhecido que 

o fortalecimento das iniciativas voltadas a disseminação do empreendedorismo e da inovação 

tecnológica são elementos chaves para promoção do ensino, da competitividade e do desenvolvimento 

regional. Visando dar suporte a isso, a UFSM implantou busca implantar seu Parque Tecnológico de 

forma a disponibilizar ambientes propícios a interação universidade com empresas públicas e privadas. 

Considerando a evolução da ciência, tecnologia e inovação, a UFSM identificou a necessidade de 

estruturar a respectiva área, com vistas a estimular a produção do conhecimento, o 

empreendedorismo, a transferência da tecnologia à sociedade e o tratamento adequado da 

propriedade intelectual. Nesse sentido, uma das tipologias necessárias para potencializar o 

desenvolvimento econômico, social e inovador da universidade e de seu entorno são os parques 

tecnológicos. Assim, nos últimos anos, a UFSM ampliou suas iniciativas institucionais voltadas para a 

disseminação da cultura e educação empreendedora, fortaleceu a transferência de tecnologia com foco 

nas relações universidade-empresa e potencializou a transferência do conhecimento e tecnologias 

geradas pela nossa comunidade universitária. No entanto, ainda necessita de espaços que busquem 

potencializar as iniciativas de inovação tanto dentro da academia quanto em meio empresarial. Além 

disso, a atual infraestrutura dos habitats de inovação tem se mostrado inadequada frente à demanda e 

às necessidades provenientes das áreas envolvidas. Nesse sentido, visando melhorar essas condições e 

estimular o empreendedorismo e a inovação na UFSM, são necessários os investimentos apresentados 

no presente termo. Clientela: Professores, pesquisadores, servidores, alunos e comunidade regional em 

geral que tem o desejo de empreender e tenham ou possam ser treinados nas habilidades necessárias 

para tal e empresas nascentes e consolidadas. Cronograma de desembolso: mês da assinatura  
6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO  

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da  

administração pública federal?  

( X )Sim 

(   )Não    

 

 7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:  
A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser: 
 (   ) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada. 
 (     ) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração 
pública. 
 ( X ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos  
congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais 
ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994. 

 

 

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°) 

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à 
consecução do objeto do TED? 
( X )Sim 

(   )Não    
 
 

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  



METAS  DESCRIÇÃO   Unidade 
de Medida 

Quanti
dade  

Valor  
Unitário 

Valor Total  Início 
  

Fim 

META 1  Identificar os problemas com foco 
no ecossistema de inovação para 
o planejamento do Parque 

    Data da 
assinatura 

6 meses 
após 
assinatura 

PRODUTO Documento digital de ativação do 
ecossistema 

un 1 30.782,10 30.782,10 Data da 
assinatura 

6 meses 
após 
assinatura 

 META 2 Conhecer a percepção de 
docentes, discentes e de 
servidores de forma a identificar 
os desafios enfrentados com 
vistas a inovação e ao 
empreendedorismo 

    Data da 
assinatura 

6 meses 
após 
assinatura 

PRODUTO Documento digital de 
identificação de desafios 

un 1 30.000,00 30.000,00 Data da 
assinatura 

6 meses 
após 
assinatura 

META 3 Estabelecer entendimento do 
potencial da área enquanto 
parque tecnológico e realizar o 
levantamento de práticas de 
apoio ao possível empreendedor 
e inovador da UFSM. 

    Data da 
assinatura 

6 meses 
após 
assinatura 

PRODUTO Documento digital de 
identificação da área e seus 
potenciais usos 

un 1 50.000,00 50.000,00 Data da 
assinatura 

06 meses 
após 
assinatura 

META 4 Realizar uma ideação coletiva 
para aumentar o senso de 
pertencimento dos diferentes 
stakeholders e para a definição da 
modelagem do Parque com vistas 
a sua implantação 

    Data da 
assinatura 

06 meses 
após 
assinatura 

PRODUTO Documento digital de 
identificação de soluções 

un 1 20.000,00 20.000,00 Data da 
assinatura 

06 meses 
após 
assinatura 

META 5 Consolidar as fases anteriores e 
define a proposta do modelo de 
governança com perfil da equipe 
gestora do ambiente 

    Data da 
assinatura 

06 meses 
após 
assinatura 

PRODUTO Documento digital de 
planejamento da proposição do 
Parque 

un 1 16.751,90 16.751,90 Data da 
assinatura 

06 meses 
após 
assinatura 

META 6 Transferência de recurso à 
unidade descentralizada  

      

PRODUTO Apoio à gestão e execução do 
projeto e prestação de contas do 
projeto 

  39.217,90 39.217,90 Data da 
assinatura 

06 meses 
após 
assinatura 

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

MÊS/ANO  VALOR  

 mês e ano de assinatura do TED  186.751,90 

    

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD 

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA  CUSTO INDIRETO VALOR PREVISTO 

 339039 Não  147.534,00 
  

339039 Sim 39.217,90 

Observação: O preenchimento do PAD deverá ser até o nível de elemento de despesa.  

12. PROPOSIÇÃO   



 
Ubaldo Cesar Balthazar  
Observação: Autoridade competente para assinar o TED. 

13. APROVAÇÃO  

 
Luciano Schuch 
Observação: Autoridade competente para assinar o TED. 
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