
CONSELHO DE CURADORES 

 

O Presidente do Conselho de Curadores, da Universidade Federal de Santa Catarina, no 

uso de suas atribuições, RESOLVE: 
 

RESOLUÇÕES DE 25 DE FEVEREIRO DE 2016 
 

Nº 01/2016/CC - Homologar o Termo de Encerramento e Quitação do Convênio n.º 

ENG.NAJL.12.94323, celebrado entre a Tractebel Energia S.A., Universidade  Federal  

de Santa Catarina – UFSC e a Fundação  de  Ensino e Engenharia  de   Santa   Catarina 

– FEESC, para a execução do projeto nº PD-0403-0018/2011, denominado 

“Desenvolvimento de um sistema de condicionamento de gases visando aumentar o 

rendimento de precipitadores eletrostáticos”. (Ref. Parecer nº 01/2016/CC, constante do 

Processo nº 23080.042537/2011-61) 

 

Nº 02/2016/CC - Aprovar o Termo de Encerramento e Quitação do Convênio nº 

4600324598 – 2010/076, a ser firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina – 

UFSC, Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS e Fundação de Ensino e Engenharia de 

Santa Catarina – FEESC.  (Ref. Parecer nº Parecer nº 02/2016/CC, constante do 

Processo nº 23080.019370/2010-53) 

 

Nº 03/2016/CC - Aprovar a solicitação de baixa, por extravio, dos seguintes bens: três 

mouses para microcomputador, registrados sob patrimônios nº 088749, 088745 e 

088744; e nove gravadores de CD ROM, registrados sob patrimônios nº 088429, 

088386, 103473, 103415, 088428, 088426, 088420, 088409 e 088390; sob a 

responsabilidade da professora Marta Lenise do Prado.   (Ref. Parecer nº 03/2016/CC, 

constante do Processo nº 23080.048505/2015-01) 

 

Nº 04/2016/CC - Aprovar a doação de quatro aparelhos de ar-condicionado, totalizando 

o montante de 5.176,00 (cinco mil, cento e setenta e seis reais), por parte da Fundação 

de Amparo à Pesquisa e Extensão – FAPEU, em favorecimento da Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC (Ref. Parecer nº 05/2016/CC, constante do Processo 

nº 23080.044487/2015-80) 

 

Nº 05/2016/CC - Aprovar a doação de três mesas digitalizadoras tablet Wacom, 

totalizando o montante de 900,51 (novecentos reais e cinquenta e um centavos), por 

parte da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão – FAPEU, em favorecimento da 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.  (Ref. Parecer nº 06/2016/CC, 

constante do Processo nº 23080.048065/2015-83) 

 

Nº 06/2016/CC - Aprovar a doação, por parte de Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC em favorecimento da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – 

UTFPR, de um aparelho Solatron, patrimônio nº 129058; um aparelho Potenciostato e 

Galvanostato, patrimônio nº 129057; uma Interface, código de barras nº 126312; e um 

aparelho Potenciostato, código de barras nº 180988. (Ref. Parecer nº 08/2016/CC, 

constante do Processo nº 23080.017375/2014-75) 

 



Nº 07/2016/CC - Aprovar a doação de 14 Computadores All In One, totalizando o 

montante de R$ 36.400,00 (trinta e seis mil e quatrocentos reais), realizada pelo Dr. 

Marcelo Collaço Paulo em favorecimento do Hospital Universitário da Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC.  (Ref. Parecer nº 09/2016/CC, constante do Processo 

nº 23080.066878/2015-55) 

Nº 08/2016/CC - Aprovar a baixa, devido a extravio, de um Plotter-Inteligente, 

patrimônio nº 049053; e um microscópio, patrimônio nº 075461; registrados sob a 

responsabilidade do Professor Jair Carlos Dutra.  

 (Ref. Parecer nº 10/2016/CC, constante do Processo nº 23080.056075/2015-92) 

Nº 09/2016/CC - Aprovar a baixa, devido a extravio, de uma pinça cirúrgica, patrimônio 

nº 005271 e código de barras nº 015551, registrada sob a responsabilidade da servidora 

Rose Mery de Lima. (Ref. Parecer nº 11/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.057773/2015-13) 

 

Nº 10/2016/CC - Homologar o Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a Rede 

Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP e a Universidade Federal de Santa Catarina – 

UFSC, com a interveniência da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão 

Universitária – FAPEU, tendo como objeto a execução do projeto de pesquisa e 

desenvolvimento intitulado “EUBrasilCloudForum – Fostering an International 

dialogue between Europe & Brazil”. (Ref. Parecer nº 12/2016/CC, constante do 

Processo nº 23080.060351/2015-17) 

 

Nº 11/2016/CC - Aprovar a baixa, devido a extravio, de 01 extintor de incêndio, 

patrimônio nº 178297, registrado sob responsabilidade da servidora Tânia Maris Pires 

Silva.  (Ref. Parecer nº 13/2016/CC, constante do Processo nº 23080.064648/2015-51) 

 

Nº 12/2016/CC - Homologar o Contrato firmado entre a Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – 

FAPEU, tendo como objeto a prestação de serviço pela Fundação para apoio 

administrativo para execução do Projeto de pesquisa intitulado “Fortalecimento e 

ampliação das ações do LCA/UFSC na produção de biomassa e bioprodutos a partir de 

microalgas: melhoria da infraestrutura de P, D & I e apoio ao projeto da Rede de 

Microalgas para a produção de biodiesel”. (Ref. Parecer nº 14/2016/CC, constante do 

Processo nº 23080.049722/2015-18) 

 

Nº 13/2016/CC - Aprovar a doação dos equipamentos adquiridos pelo projeto de 

extensão Mitãrusu Mbo’epy: Peteî Tape – Formação de Jovens Um Caminho I e II, a 

ser realizada pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC em favorecimento da 

Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina – SED-SC. (Ref. Parecer nº 

15/2016/CC, constante do Processo nº 23080.050613/2015-35) 

 

Nº 14/2016/CC - Homologar o Primeiro Termo Aditivo firmado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e a Metalúrgica W3SAT LTDA, com a 

interveniência da Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC, com o 

objetivo de alterar as cláusulas quarta e décima quinta, referentes aos recursos 

financeiros e à vigência. (Ref. Parecer nº 16/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.063612/2013-99) 

 



Nº 15/2016/CC - Homologar o Contrato firmado entre a Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC e a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos – FEPESE, 

tendo como objeto a prestação de serviços pela Fundação para apoio administrativo e 

financeiro para execução do Projeto de Extensão “Repositório de Objetos de 

Aprendizagem para a Rede e-Tec Brasil”. (Ref. Parecer nº 17/2016/CC, constante do 

Processo nº 23080.057902/2015-65) 

 

Nº 16/2016/CC - Aprovar o Contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – 

FAPEU, tendo como objeto a prestação de serviço pela Fundação para apoio 

administrativo e financeiro para execução do Projeto de Extensão intitulado 

“Qualificação do cuidado em rede às pessoas em situação de crise e urgência em saúde 

mental". (Ref. Parecer nº 18/2016/CC, constante do Processo nº 23080.056735/2015-

35) 

 

Nº 17/2016/CC - Homologar o Termo de Cooperação celebrado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e a Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS, com a 

interveniência da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, 

tendo como objeto a união de esforços dos partícipes para o desenvolvimento do Projeto 

de P&D intitulado “Desenvolvimento de um Sistema Automatizado para Soldagem 

Circunferencial Interna em Tubos de Aço C-Mn Cladeados com Liga 625”. (Ref. 

Parecer nº 19/2016/CC, constante do Processo nº 23080.071820/2015-23) 

 

Nº 18/2016/CC - Homologar o Termo de Cooperação celebrado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e a Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS, com a 

interveniência da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, 

tendo como objeto a promoção de projeto de cunho tecnológico para “Avaliar a 

influência da soldagem nas propriedades mecânicas e definir os melhores parâmetros 

para soldagem de liga de alumínio 6082 T6”. (Ref. Parecer nº 20/2016/CC, constante do 

Processo nº 23080.074539/2015-42) 

 

Nº 19/2016/CC - Homologar o Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 029/2011, firmado 

entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à 

Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, referente à prorrogação de prazo do 

contrato para o exercício de 2016.  (Ref. Parecer nº 21/2016/CC, constante do Processo 

nº 23080.000009/2011-34) 

 

Nº 20/2016/CC - Homologar o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 204/2013, 

firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de 

Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, tendo como objeto a 

prorrogação de prazo bem como o acréscimo do valor. (Ref. Parecer nº 22/2016/CC, 

constante do Processo nº 23080.042996/2011-44) 

 

Nº 21/2016/CC - Homologar o Contrato celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – 

FEESC, tendo como objeto a prestação de serviço pela Fundação para apoio 

administrativo e financeiro para a execução do projeto “Alinhamento da Escola 

Nacional de Gestão Agropecuária (ENAGRO) à Gestão do Conhecimento e Governança 

Pública do MAPA”. (Ref. Parecer nº 23/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.071285/2015-19) 



Nº 22/2016/CC - Homologar o Termo de Contrato de Prestação de Serviços celebrado 

entre o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Saúde/Fundo 

Estadual de Saúde, e a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, tendo como 

objeto a continuidade das atividades de inovação tecnológica referente ao “Processo de 

desenvolvimento de software para Telemedicina e Telessaúde e integração de serviços 

de baixa, média e alta complexidade ao Sistema Catarinense de Telemedicina e 

Telessaúde – STT”. (Ref. Parecer nº 24/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.073374/2015-91) 

 

Nº 23/2016/CC - Homologar o Termo de Convênio celebrado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e o Instituto FENACON, com a interveniência da 

Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, tendo por objeto a 

execução do Curso de Capacitação e Suporte Técnico dos Sistemas de Gerenciamento 

de Certificados Digitais ICP-Brasil: Ywapa,Ywyra e Hawa. (Ref. Parecer nº 

25/2016/CC, constante do Processo nº 23080.067539/2015-96) 

Nº 24/2016/CC - Homologar o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 089/2014, 

celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de 

Estudos e Pesquisas Socioeconômicas – FEPESE, tendo por objeto o acréscimo de 

recursos no valor de R$ 94.635,60 (noventa e quatro mil seiscentos e trinta e cinco reais 

e sessenta centavos). (Ref. Parecer nº 26/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.006511/2013-11) 

 

Nº 25/2016/CC - Homologar o Contrato celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – 

FAPEU, tendo por objeto a prestação de serviço pela Fundação para apoio 

administrativo e financeiro para execução do Projeto de Extensão Intitulado 

“Telessaúde VI para Manutenção do Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes: 

Núcleo Santa Catarina". (Ref. Parecer nº 27/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.056000/2015-10) 

 

Nº 26/2016/CC - Homologar o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 127/2015, 

celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a Fundação de Estudos e 

Pesquisas Socioeconômicos – FEPESE, tendo por objeto o acréscimo de recurso no 

valor de R$ 49.800,00 (quarenta e nove mil e oitocentos reais), totalizando o valor do 

projeto em R$ 229.800,00 (duzentos e vinte e nove mil e oitocentos reais). (Ref. Parecer 

nº 28/2016/CC, constante do Processo nº 23080.045168/2015-91) 

 

 

RESOLUÇÕES DE 21 DE MARÇO DE 2016 

 

Nº 27/2016/CC Homologar o orçamento consolidado da Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC para o exercício 2015, somando o total de R$ 1.507.534.583,00, sendo 

R$ 1.300.078.498,00 para a UFSC e R$ 207.456.085,00 para o Hospital Universitário. 

 (Ref. Parecer nº 29/2016/CC, constante do Processo nº 23080.023572/2015-12) 

Nº 28/2016/CC Homologar o Contrato celebrado entre a Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – 

FAPEU, tendo por objeto a prestação de serviço pela Fundação para apoio 

administrativo e financeiro para execução do Projeto de Extensão Intitulado: 



“Desenvolvimento e Produção de Materiais Instrucionais para prevenção, assistência, 

diagnóstico, tratamento e controle de DST, AIDS e Hepatites Virais”. (Ref. Parecer nº 

30/2016/CC, constante do Processo nº 23080.051396/2015-09) 

 

Nº 29/2016/CC - Aprovar a doação de Tomógrafo Computadorizado Multislice, 

realizada pela Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FFESC em 

favorecimento do Hospital Universitário – HU. (Ref. Parecer nº 31/2016/CC, constante 

do Processo nº 23080.073479/2015-41,) 

Nº 30/2016/CC - Homologar o Contrato celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – 

FAPEU, tendo por objeto a prestação de serviço pela Fundação para apoio 

administrativo e financeiro para execução do Projeto de Extensão Intitulado “Ações 

contínuas do Programa de Avaliação Externa da Qualidade da Rede de Monitoramento 

e Diagnóstico da Infecção pelo HIV, Sífilis e Hepatites Virais". (Ref. Parecer nº 

32/2016/CC, constante do Processo nº 23080.047384/2015-71) 

 

Nº 31/2016/CC - Homologar o Segundo Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 

222/2013, celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a 

Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, tendo por objeto o 

acréscimo de valor em R$ 314.453,97 (trezentos e quatorze mil, quatrocentos e 

cinquenta e três reais e noventa e sete centavos). (Ref. Parecer nº 33/2016/CC, constante 

do Processo nº 23080.068237/2013-73) 

 

Nº 32/2016/CC - Homologar o Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Convênio nº 

43/2015, celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a empresa 

WHIRLPOOL S.A, com a interveniência da Fundação de Ensino e Engenharia de Santa 

Catarina - FEESC, tendo por objeto o acréscimo de valor em R$ 443.826,51 

(quatrocentos e quarenta e três mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e um 

centavos). (Ref. Parecer nº 34/2016/CC, constante do Processo nº 23080.029061/2015-

04) 

 

Nº 33/2016/CC - Aprovar a baixa, por ter sido considerado irrecuperável, de um 

armário de madeira com 12 gavetas, sob a responsabilidade do Professor Armando 

Albertazzi Gonçalves Júnior. (Ref. Parecer nº 35/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.007406/2014-80) 

 

Nº 34/2016/CC Homologar o Contrato celebrado entre a Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – 

FAPEU, tendo por objeto a prestação de serviço pela Fundação para apoio 

administrativo e financeiro para execução do Projeto de Extensão Intitulado “Alimentos 

bons, limpos e justos: ampliação e qualificação da participação da Agricultura Familiar 

brasileira no movimento Slow Food". (Ref. Parecer nº 36/2016/CC, constante do 

Processo nº 23080.050443/2015-99) 

 

Nº 35/2016/CC - Homologar o Termo de Convênio firmado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e a Associação Internacional de Competências 

Empresariais – AICE, tendo por objeto a implantação de uma turma especial do Curso 

de Pós-Graduação “Lato Sensu”, em nível de especialização em Eficiência Veicular. 

 (Ref. Parecer nº 37/2016/CC, constante do Processo nº 23080.040264/2015-43) 

 



Nº 36/2016/CC - Aprovar a baixa, por extravio, de um condicionador de ar, registrado 

sob o código de barras nº 019925, sob a responsabilidade da Professora Sônia 

Gonçalves. (Ref. Parecer nº 38/2016/CC, constante do Processo nº 23080.067737/2015-

50) 

 

Nº 37/2016/CC - Aprovar o Contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – 

FAPEU, tendo por objeto a prestação de serviço pela Fundação para apoio 

administrativo e financeiro para execução do Projeto de Extensão Intitulado: “e-SUS 

Atenção Básica -Etapa 03".  (Ref. Parecer nº 39/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.073865/2015-32) 

 

Nº 38/2016/CC - Aprovar o Contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina - 

FEESC, tendo por objeto a prestação de serviço pela Fundação para apoio adm. 

inistrativo e financeiro para execução do Projeto: “e-SUS Atenção Básica -Etapa 03" 

(Ref. Parecer nº 40/2016/CC, constante do Processo nº 23080.073610/2015-70) 

 

RESOLUÇÕES DE 29 DE MARÇO DE 2016 

 

Nº 39/2016/CC - Aprovar a Prestação de Contas da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) referente ao exercício financeiro de 2015, conforme o disposto no art. 

27, inciso III, do Estatuto da UFSC, no art. 13, incisos I, II e III, da Instrução Normativa 

– TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010, do Tribunal de Contas da União (TCU), na 

Decisão Normativa TCU nº 146, de 30 de setembro de 2015, na Decisão Normativa – 

TCU nº 147, de 11 de novembro de 2015 e no Item 13 do anexo único da Portaria TCU 

nº 321 de 30 de novembro de 2015.  (Ref. Parecer nº 41/2016/CC, constante do 

Processo nº 23080.015242/2016-26) 

 

RESOLUÇÕES DE 08 DE ABRIL DE 2016 

 

Nº 40/2016/CC - Aprovar o acordo (Agreement) de doação de materiais de consumo 

para execução de Projeto de Pesquisa entre a empresa Straumann Dental Implant 

System (Brasiléia, Suíça) e a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. (Ref. 

Parecer nº 42/2016/CC, constante do Processo nº 23080.011011/2016-43) 

 

Nº 41/2016/CC - Art. 1º Esta Resolução estima a receita e fixa a despesa da 

Universidade Federal de Santa Catarina e do Hospital Universitário para o exercício 

financeiro de 2016, nos termos da Lei nº Lei nº 13.255, de 14 de Janeiro de 2016. 

   Art. 2º A receita total estimada no orçamento é no valor de R$ 

1.438.437.710,00 (um bilhão, quatrocentos e trinta e oito milhões, quatrocentos e trinta 

e sete mil, setecentos e dez reais), sendo para Universidade Federal de Santa Catarina 

R$ 1.239.355.324,00 (um bilhão, duzentos e trinta e nove milhões, trezentos e cinquenta 

e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais), e para o Hospital Universitário R$ 

199.082.386,00 (cento e noventa e nove milhões, oitenta e dois mil, trezentos e oitenta e 

seis reais), discriminada conforme o Quadro I, em anexo, e é oriunda de Transferências 

Correntes e de Capital; Recursos Não Financeiros Diretamente Arrecadados; Recursos 



Financeiros Diretamente Arrecadados e Transferências de Convênios dos Estados e dos 

Municípios.  

        Art. 3º A despesa total fixada é de R$ 1.438.437.710,00 (um bilhão, 

quatrocentos e trinta e oito milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e dez 

reais), sendo para Universidade Federal de Santa Catarina R$ 1.239.355.324,00 (um 

bilhão, duzentos e trinta e nove milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e 

vinte e quatro reais), e para o Hospital Universitário R$ 199.082.386,00 (cento e 

noventa e nove milhões, oitenta e dois mil, trezentos e oitenta e sete reais), conforme a 

programação especificada no Quadro II, em anexo.  

  Art. 4º Fica aberto o Crédito Orçamentário para o exercício de 2016, no 

valor de R$ 1.438.437.710,00 (um bilhão, quatrocentos e trinta e oito milhões, 

quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e dez reais), sendo para Universidade Federal 

de Santa Catarina R$ 1.239.355.324,00 (um bilhão, duzentos e trinta e nove milhões, 

trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais), e para o Hospital 

Universitário R$ 199.082.386,00 (cento e noventa e nove milhões, oitenta e dois mil, 

trezentos e oitenta e seis reais), nos termos da Lei nº 13.255 de 14 de Janeiro de 2016, 

DOU de 15 de Janeiro de 2016. 

  Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. (Ref. Parecer n.º 

43/2016/CC, constante do Processo nº. 23080.008679/2016-11) 

Nº 42/2016/CC - Homologar o Convênio celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a empresa Neoway Tecnologia Integrada Assessoria e 

Negócios S.A., tendo por objeto a execução do Curso de Pós-Graduação “Latu Sensu” 

em nível de Especialização, denominado Curso de Especialização nas Abordagens de 

Big-Data, Cloud, Modelagem e Predição em Sistemas Computacionais. (Ref. Parecer nº 

44/2016/CC, constante do Processo nº 23080.051456/2015-85) 

 

RESOLUÇÕES DE 28 DE ABRIL DE 2016 

 

Nº 43/2016/CC - Aprovar o Segundo Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 

116/2014, a ser firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a 

Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, tendo como objeto 

o acréscimo do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como a prorrogação de 

prazo. (Ref. Parecer nº 45/2016/CC, constante do Processo nº 23080.037376/2014-36) 

 

Nº 44/2016/CC - Aprovar o Termo de Convênio a ser celebrado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e a Universidade Federal do Pará – UFPA, tendo 

como objeto a execução do Curso de Doutorado em Estudos da Tradução na 

modalidade Interinstitucional denominado DINTER. (Ref. Parecer nº 46/2016/CC, 

constante do Processo nº 23080.017569/2015-51) 

 

Nº 45/2016/CC - Aprovar o Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 054/2014, 

a ser firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, tendo por objeto 

a prorrogação de prazo bem como o acréscimo do valor no montante de R$ 387.200,66 



(trezentos e oitenta e sete mil reais e sessenta e seis centavos). (Ref. Parecer nº 

47/2016/CC, constante do Processo nº 23080.007130/2014-30) 

 

Nº 46/2016/CC - Aprovar o Oitavo Termo Aditivo ao Termo de Acordo de Cooperação 

para Desenvolvimento Científico – PoP/SC, a ser celebrado entre a Rede Nacional de 

Ensino e Pesquisa – RNP e a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, com a 

interveniência da Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC, tendo 

por objetos a inclusão do Plano de Trabalho 2016, para manutenção e operação do 

PoP/SC, e a fixação dos recursos financeiros a serem repassados para 2016. (Ref. 

Parecer nº 48/2016/CC, constante do Processo nº 23080.053659/2011-82) 

 

Nº 47/2016/CC - Aprovar o Contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – 

FAPEU, tendo por objeto a prestação de serviço pela FUNDAÇÃO para apoio 

administrativo para execução do Projeto de Pesquisa intitulado “Territórios do Axé: 

Religiões de Matriz Africana da Grande Florianópolis”. (Ref. Parecer nº 49/2016/CC, 

constante do Processo nº 23080.057110/2014-18) 

 

Nº 48/2016/CC - Aprovar o Termo de Cooperação celebrado entre a Petróleo Brasileiro 

S/A – PETROBRAS e a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, com a 

interveniência da Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC, tendo 

por objeto a união dos esforços dos partícipes para o desenvolvimento do Projeto P&D 

intitulado “Validação de Sistemas de Controle e Automação na Indústria do Petróleo e 

Gás utilizando métodos de teste, verificação e síntese de programas”.  (Ref. Parecer nº 

50/2016/CC, constante do Processo nº 23080.073941/2015-18) 

 

Nº 49/2016/CC - Aprovar o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 430/2012, celebrado 

entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Estudos e 

Pesquisas Socioeconômicos – FEPESE, tendo como objeto o acréscimo de recursos no 

valor de R$ 54.300,00 (cinquenta e quatro mil e trezentos reais) referente às inscrições 

efetivadas no processo seletivo do ano de 2015. (Ref. Parecer nº 51/2016/CC, constante 

do Processo nº 23080.037010/2012-03) 

 

Nº 50/2016/CC - Homologar o Termo de Cooperação celebrado entre a Petróleo 

Brasileiro S.A – PETROBRAS e a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, 

com a interveniência da Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC, 

tendo como objeto a união de esforços dos partícipes para o desenvolvimento do Projeto 

de P&D intitulado "Modelagem e experimentação de conversores estáticos de potência 

para regeneração de energia elétrica e com capacidade de representar diferentes tipos de 

máquinas elétricas". (Ref. Parecer nº 52/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.008306/2016-32) 

 

Nº 51/2016/CC - Homologar o Segundo Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 

255/2013, firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a 

Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, tendo por objeto 

prorrogação de prazo bem como o acréscimo do valor em o montante de R$ 505.563,62 

(quinhentos e cinco mil quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos). 

(Ref. Parecer nº 53/2016/CC, constante do Processo nº 23080.075359/2013-16) 

 

RESOLUÇÕES DE 23 DE JUNHO DE 2016 



 

Nº 52/2016/CC - Aprovar a de baixa, por extravio, dos seguintes bens: 01 (um) telefone 

marca Intelbras, tipo voice, cor branca, código de barras nº 272658; 01 (um) no-break, 

marca Intelbras, código de barras nº 053575; e 01 (um) carregador de pilhas AA e 

AAA, marca Lite On, código de barras nº 141540, estando estes sob a responsabilidade 

da professora Thais Luzia Colaço.  (Ref. Parecer nº 54/2016/CC, constante do Processo 

nº 23080.074917/2015-98) 

 

Nº 53/2016/CC - Aprovar a baixa, por extravio, de 01 (uma) mesa de escritório, 

registrada sob patrimônio nº 212698, estando esta sob a responsabilidade da professora 

Meriti de Souza.  (Ref. Parecer nº 55/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.074006/2015-61) 

 

Nº 54/2016/CC - Aprovar a baixa, por extravio, de 01 (um) notebook HP, memória de 4 

GB, HD 500 GB, processador Intel Core-I3, monitor LED de 14 polegadas, 

acompanhado de manual, cabo e bateria, código de barras nº 358816, sob 

responsabilidade da professora Antonella Maria Imperatriz Tassinari. (Ref. Parecer nº 

56/2016/CC, constante do Processo nº 23080.051440/2014-91) 

 

Nº 54-A/2016/CC - Aprovar a baixa, por extravio, de 01 (um) luxímetro, marca 

Polimed, modelo PM 1100, tipo Lux Meter, com visor, digital, para medir intensidade 

de luz, a pilha, NS nº 005576, código de barras nº 274718, sob responsabilidade do 

professor André de Ávila Ramos. (Ref. Parecer nº 56-A/2016/CC, constante do 

Processo nº 23080.007554/2016-66) 

 

RESOLUÇÕES DE 30 DE JUNHO DE 2016 

 

Nº 55/2016/CC - Homologar o Contrato celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – 

FEESC, tendo por objeto a prestação de serviço pela Fundação para apoio 

administrativo e financeiro para execução do Projeto: “Sistema de Monitoramento de 

Obras – SISMOB Etapa 2”, financiado através do Termo de Descentralização nº 

110/2015, firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e o 

Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde. (Ref. Parecer nº 57/2016/CC, constante 

do Processo nº 23080.071595/2015-25) 

 

Nº 56/2016/CC - Aprovar o Contrato a ser firmado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – 

FEESC, tendo como objeto a prestação de serviço pela fundação para apoio 

administrativo e financeiro para a execução do Projeto “VISIR + Educational Modules 

for Electric and Electronic Circuits Theory and Practice following na Enquiry – based 

Teaching and Learning methodology supported by VISI”, financiado pelo ISEP/PP – 

Instituto Superior de Engenharia do Porto – Portugal. (Ref. Parecer nº 58/2016/CC, 

constante do Processo nº 23080.013977/2016-15) 

 

Nº 57/2016/CC - Aprovar a baixa, devido a extravio, de 01 (um) condicionador de ar 

7500BTUS, marca Cônsul, modelo CCW07, com controle de temperatura para quente e 

frio, potência 220V, registrado sob código de barras nº 291867, sob responsabilidade do 

professor André de Ávila Ramos, lotado no Centro de Ciências Biológicas. (Ref. 

Parecer nº 59/2016/CC, constante do Processo nº 23080.007511/2016-81) 



 

Nº 58/2016/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Contrato nº 66/2013, firmado entre 

a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, a 4ª Vara Federal de Criciúma – 

MPF e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC, para a execução 

do projeto “Biocarvão e Bactérias Redutoras de sulfato na mitigação dos efeitos da 

drenagem ácida de mina na região carbonífera de Criciúma – SC”. (Ref. Parecer nº 

60/2016/CC, constante do Processo nº 23080.048537/2013-36) 

 

Nº 59/2016/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Contrato nº 79/2013, firmado entre 

a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação José Arthur Boiteux – 

FUNJAB, para a reedição do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de 

Especialização, em Gestão Organizacional e Administração de Recursos Humanos. 

(Ref. Parecer nº 61/2016/CC, constante do Processo nº 23080.044827/2011-49) 

 

Nº 60/2016/CC - Homologar o Termo de Cooperação celebrado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e a Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRÁS, com a 

interveniência da Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC, tendo 

como objeto o Desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado “Técnicas especiais para 

medição de tensões residuais com foco na indústria do petróleo e gás”. (Ref. Parecer nº 

62/2016/CC, constante do Processo nº 23080.003221/2016-68) 

 

Nº 61/2016/CC - Homologar os Termos Aditivos firmados entre a Universidade Federal 

de Santa Catarina – UFSC e a Sapiens Park, tendo como objeto estabelecer regime de 

mútua cooperação entre as Partícipes, especificamente destinado a executar ações de 

incremento infraestrutural, material e laboratorial do Centro Fotovoltaica, e do 

Laboratório de Técnicas Avançadas de Ensaios, Soldagem e Inspeção de Dutos do 

INPetro/UFSC. (Ref. Parecer nº 63/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.018896/2013-69) 

 

Nº 62/2016/CC - Homologar o Contrato celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – 

FEESC, tendo como objeto a prestação de serviços pela fundação para apoio 

administrativo e financeiro para execução do Projeto “Formação de Agentes Executores 

do Programa Minha Casa Minha Vida  - Entidades e Rural" do Ministério das Cidades”. 

 (Ref. Parecer nº 64/2016/CC, constante do Processo nº 23080.058930/2015-08) 

 

Nº 63/2016/CC - Aprovar a doação de 01 (um) equipamento de triagem auditiva (EOA 

+ PEATWE-A), marca GN Otometrics, nº de série 426734, nota fiscal nº 39115; e de 01 

(um) equipamento portátil de impedanciomentria, marca Interacoustics, modelo Titan, 

nº de série 883061, nota fiscal nº 47815, para serem utilizados na fonoaudiologia do 

Hospital Universitário – HU. (Ref. Parecer nº 65/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.055073/2015-86) 

 

Nº 64/2016/CC - Aprovar o recebimento de doação de 01 (um) equipamento de 

informática GPU NVIDIA TESLA K40, nº de série: 900-22081-2250-000, com carga 

patrimonial para o professor Márcio Bastos Castro, lotado no departamento de 

Informática e Estatística – INE. (Ref. Parecer nº 66/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.045688/2015-02) 



Nº 65/2016/CC - Homologar o Termo de Convênio celebrado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e a Inergia e Conversores Estáticos Ltda, com a 

interveniência da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, 

tendo como objeto a prestação de assessoria, sob forma de Projeto de Extensão 

intitulado “Assessoria na realização de simulações e na confecção e montagem de 

conversores para aplicações fotovoltaicas”. (Ref. Parecer nº 67/2016/CC, constante do 

Processo nº 23080.075538/2015-15) 

 

Nº 66/2016/CC - Homologar o Termo de Convênio firmado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC, a Bandeirante Energia e a Espírito Santo Centrais 

Elétricas S.A. – ESCELSA, com a interveniência da Fundação de Amparo à Pesquisa e 

Extensão Universitária – FAPEU, tendo como objeto a execução do projeto “Geração 

distribuída urbana utilizando sistemas fotovoltaicos e armazenamento de curto prazo: 

serviços ancilares, avaliação dos impactos para a distribuidora e desenvolvimento de 

modelos de negócio”. (Ref. Parecer nº 68/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.067400/2015-42) 

 

Nº 67/2016/CC - Homologar a doação de 113 computadores realizada pela 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC para 37 municípios de Santa Catarina, 

visando ampliar os pontos de Telessaúde vinculados ao Núcleo Técnico Científico do 

Estado de Santa Catarina. (Ref. Parecer nº 69/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.069300/2015-51) 

Nº 68/2016/CC - Homologar o Contrato celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – 

FAPEU, tendo como objeto apoiar a execução do Projeto de Ensino referente à 

realização do “Curso de Especialização Multiprofissional na Atenção Básica”, 

financiado pelo Fundo Nacional de Saúde – Ministério da Saúde. (Ref. Parecer nº 

70/2016/CC, constante do Processo nº 23080.059015/2015-21) 

 

Nº 69/2016/CC - Homologar o Contrato celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – 

FAPEU, tendo como objeto a prestação de serviço administrativo e financeiro pela 

fundação para a execução do Projeto de Extensão: “Aquisição de Equipamentos e 

Material Permanente para o Projeto Avaliação de Tecnologias de Próteses de Quadril”, 

financiado com recursos do Fundo Nacional de Saúde – Ministério da Saúde. (Ref. 

Parecer nº 71/2016/CC, constante do Processo nº 23080.069948/2015-27) 

 

Nº 70/2016/CC - Homologar o Contrato celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – 

FEESC, tendo como objeto a prestação de serviço administrativo e financeiro pela 

fundação para a execução do Projeto de Ensino intitulado: “Curso de Especialização nas 

Abordagens de Big-Data, Cloud, Modelagem e Predição em Sistemas Computacionais”, 

financiado pelo NEOWAY Tecnologia Integrada Assessoria e Negócios S.A. (Ref. 

Parecer nº 72/2016/CC, constante do Processo nº 23080.051456/2015-85) 

 

Nº 71/2016/CC - Aprovar a baixa, devido a extravio, 03 (três) mouses, registrados sob 

patrimônios nº 088942, 088949 e 085488; e de 01 (uma) caixa de som, registrada sob o 

patrimônio nº 124435, sob a responsabilidade do servidor João Pedro Tavares Filho.  

(Ref. Parecer nº 73/2016/CC, constante do Processo nº 23080.065042/2014-52) 

 



Nº 72/2016/CC - Aprovar o Termo de Convênio a ser celebrado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e a Universidade do Estado do Amazonas, com a 

interveniência da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, 

tendo como objeto a oferta de 17 (dezessete) vagas para o Doutorado Interinstitucional 

(DINTER) do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, da Universidade Federal 

de Santa Catarina – UFSC, para os docentes da Universidade do Estado do Amazonas – 

UEA. (Ref. Parecer nº 74/2016/CC, constante do Processo nº 23080.020208/2016-73) 

 

Nº 73/2016/CC - Aprovar a cessão do terreno necessário à obra de ampliação da Rua 

Deputado Antônio Edu Vieira, de acordo com as diretrizes consensuais presentes no 

Relatório da Comissão de Estudo de Transportes e Mobilidade Urbana do Campus 

Trindade e da Bacia do Itacorubi (CETMU), de 12 de novembro de 2013, e o Protocolo 

de Intenções assinado entre a Prefeitura Municipal de Florianópolis e a Universidade 

Federal de Santa Catarina, em 20 de março de 2014. (Ref. Parecer nº 75/2016/CC, 

constante do Processo nº 23080.049997/2011-10) 

 

RESOLUÇÕES DE 21 DE JULHO DE 2016 

 

Nº 74/2016/CC - Homologar o Contrato firmado entre a Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – 

FAPEU, tendo como objeto a prestação de serviços pela fundação para apoio 

administrativo para a execução do projeto “Fatores de Risco no Prognóstico de Próteses 

Totais Removíveis Suportadas por Implantes Extra-Curtos em Mandíbulas Severamente 

Reabsorvidas – Ensaio Clínico Randomizado”, financiado pelo International Team for 

Implantology – ITI.  (Ref. Parecer nº 77/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.009478/2016-23) 

 

Nº 75/2016/CC - Aprovar o Contrato a ser firmado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, tendo como 

objeto definir os termos de apropriação, a titularidade, os direitos de propriedade 

intelectual, comercialização, uso, licença e cessão para terceiros da patente: “Processo 

para o Encapsulamento Simultâneo de Nanopartículas Magnéticas com Ftalocianina de 

Zinco (Znpc) Via Polimerização em Miniemulsão com Auxílio da Técnica de 

Nanoprecipitação”. (Ref. Parecer nº 78/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.058603/2013-86) 

 

Nº 76/2016/CC - Homologar o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 31/2014, 

firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de 

Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC, tendo como objeto a alteração da 

Cláusula Quarta – Dos Recursos Financeiros (acrescentando o valor de R$ 27.340,47), e 

da Cláusula Décima Sexta – Da Vigência (prorrogando o projeto por mais 165 dias). 

(Ref. Parecer nº 79/2016/CC, constante do Processo nº 23080.062937/2013-54) 

 

Nº 77/2016/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Contrato nº 49/2015, firmado entre 

a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial – SENAI, com a interveniência da Fundação de Ensino e 

Engenharia – FEESC, tendo como objeto a realização do “Curso de Capacitação para 

professores da rede SENAI de Santa Catarina – Módulo Tecnologia de Fabricação 

Mecânica (Processos Não Convencionais) – 32 horas”. (Ref. Parecer nº 80/2016/CC, 

constante do Processo nº 23080.004443/2015-17) 



 

Nº 78/2016/CC - Aprovar a baixa, devido a dano, de: 1 (um) armário de madeira, 

revestido em arvoplac, cor cinza, patrimônio nº 26858; 3 (três) cadeiras escolares em 

tecido na cor preta, patrimônios nº 50641, 50625 e 50652; 1 (uma) cadeira escolar, 

estofada em corvin preto, patrimônio nº 25261; 2 (duas) cadeiras estofadas fixas, em 

tecido na cor cinza e preto, patrimônios 26734 e 252581p; 1 (uma) cadeira estofada fixa, 

em tecido na cor preta, patrimônio nº 156756; 1 (uma) mesa para máquina de escrever, 

de madeira de imbuia, patrimônio nº 25148; 1 (uma) mesa para microcomputador, em 

arvoplac na cor casca de ovo, patrimônio nº 26700; 1 (uma) mesa para telefone, de 

madeira de imbuia, patrimônio nº 26918; 1 (uma) mesa tipo L, revestida em formica na 

cor cinza, patrimônio nº 100370; 1 (um) suporte para UCP e estabilizador, patrimônio nº 

92049, localizados no Centro Socioeconômico. (Ref. Parecer nº 81/2016/CC, constante 

do Processo nº 23080.009763/2015-63) 

 

Nº 79/2016/CC - Homologar o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 204/2013, 

firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de 

Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, tendo como objeto o acréscimo 

de valor no montante de R$ 1.223.770,50 (um milhão duzentos e vinte três mil 

setecentos e setenta reais e cinquenta centavos).   

 (Ref. Parecer nº 82/2016/CC, constante do Processo nº 23080.042996/2011-44) 

 

Nº 80/2016/CC - 1º Homologar a Prestação de Contas do Contrato nº 111/2013, firmado 

entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Ensino e 

Engenharia de Santa Catarina – FEESC, tendo como objeto o Curso de Pós-Graduação 

Lato Sensu, em nível de Especialização, em Engenharia Automotiva.  (Ref. Parecer nº 

83/2016/CC, constante do Processo nº 23080.011970/2013-16) 

 

Nº 81/2016/CC - Homologar o Contrato celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – 

FAPEU, tendo como objeto a prestação de serviços pela Fundação para apoio 

administrativo e financeiro para a execução do Projeto de Extensão: “Avaliação de 

Tecnologias de Próteses de Quadril”, financiado pelo Fundo Nacional da Saúde – 

Ministério da Saúde. (Ref. Parecer nº 84/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.069820/2015-63) 

 

Nº 82/2016/CC - Homologar o Termo de Convênio firmado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e a Associação dos Municípios do Nordeste do 

Estado de Santa Catarina, com a interveniência dos municípios associados de Araquari, 

Balneário Barra do Sul, Campo Alegre, Garuva e Itapoá, tendo como proponente a 

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC, para a execução do 

Projeto intitulado: “Planos de Mobilidade de Municípios do Nordeste Catarinense”. 

(Ref. Parecer nº 85/2016/CC, constante do Processo nº 23080.075331/2015-41) 

 

Nº 83/2016/CC - Homologar o Contrato celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação José Arthur Boiteux – FUNJAB, tendo como 

objeto a prestação de serviços pela Fundação para apoio administrativo e financeiro para 

execução do Projeto de Extensão: “Capacitação em Atenção à Saúde da Mulher”, 

financiado pelo Fundo Nacional de Saúde – Ministério da Saúde. (Ref. Parecer nº 

86/2016/CC, constante do Processo nº 23080.064326/2015-11) 

 



Nº 84/2016/CC - Homologar o Contrato celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e o Estado de Santa Catarina, com a interveniência da Fundação 

José Arthur Boiteux – FUNJAB, tendo como objeto a realização do Curso de Pós-

Graduação Stricto Sensu denominado: “Mestrado Profissional em Direito”. (Ref. 

Parecer nº 87/2016/CC, constante do Processo nº 23080.044064/2015-60) 

 

Nº 85/2016/CC - Aprovar o Termo de Convênio a ser celebrado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e a Firbal Participações S/A, com a interveniência da 

Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, tendo como objeto 

a execução do Projeto: “Espécies exóticas alternativas de interesse para o manejo 

florestal no planalto Sul do Brasil - Continuação”. (Ref. Parecer nº 89/2016/CC, 

constante do Processo nº 23080.011916/2016-13) 

 

Nº 86/2016/CC - Homologar o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 141/2015, 

firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de 

Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, tendo como objeto o acréscimo 

de valor no montante de R$ 62.794,60. (Ref. Parecer nº 90/2016/CC, constante do 

Processo nº 23080.051574/2015-93, 

Nº 87/2016/CC - Rejeitar a Prestação de Contas do Contrato nº 40/2012, firmado entre a 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e 

Extensão Universitária – FAPEU, tendo como objeto a realização do “Processo de 

Inscrições para o Curso de Especialização de Gestão em Saúde”. (Ref. Parecer nº 

91/2016/CC, constante do Processo nº 23080.007697/2012-44) 

 

Nº 88/2016/CC - Aprovar o Termo de Convênio a ser firmado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e a Timac Agro Indústria e Comércio de Fertilizantes 

LTDA, com a interveniência da Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – 

FEESC, tendo como objeto a execução dos serviços tecnológicos para o Projeto de 

Extensão que objetiva avaliar o potencial de macroalgas marinhas do litoral brasileiro 

serem utilizadas como promotores do crescimento de  cultivares  economicamente  

importantes. (Ref. Parecer nº 92/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.052935/2015-19) 

 

Nº 89/2016/CC - Homologar o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 512/2012, 

firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de 

Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, tendo como objeto o acréscimo 

de valor no montante de R$ 2.286.486,36 (dois milhões duzentos e oitenta e seis mil 

quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos).  (Ref. Parecer nº 93/2016/CC, 

constante do Processo nº 23080.053390/2012-15) 

 

Nº 90/2016/CC - Aprovar a prestação de contas do Contrato nº 125/2008, firmado entre 

a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Prefeitura Municipal de 

Florianópolis,  tendo como objeto o projeto “Farmácia Escola – dispensação de 

medicamentos do sistema único de saúde - SUS”. (Ref. Parecer nº 94/2016/CC, 

constante do Processo nº 23080.040015/2010-43) 

 

Nº 91/2016/CC - Rejeitar a Prestação de Contas do Contrato nº 297/2010, firmado entre 

a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa 

e Extensão Universitária – FAPEU, tendo como objeto o “Projeto de Pesquisa em 

Certificação Cadastral em Terras Públicas para o Ministério do Planejamento, 



Orçamento e Gestão – Secretaria do Patrimônio”. (Ref. Parecer nº 95/2016/CC, 

constante do Processo nº 23080.045227/2010-17) 

 

RESOLUÇÕES DE 18 DE AGOSTO DE 2016 

 

Nº 92/2016/CC - Aprovar o Contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa Universitária – FAPEU, 

tendo como objeto a prestação de serviço pela fundação para apoio administrativo para 

execução do Projeto de Pesquisa Intitulado “Estudo sobre o impacto da estratégia EAD 

na formação dos farmacêuticos”, financiado pelo Fundo Nacional de Saúde. (Ref. 

Parecer nº 96/2016/CC, constante do Processo nº 23080.065874/2014-79) 

 

Nº 93/2016/CC - Aprovar o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 142/2015, a ser 

firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de 

Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, tendo como objeto a 

prorrogação de prazo, bem como o acréscimo de valor no montante de R$ 239.934,00 

(duzentos e trinta e nove mil novecentos e trinta e quatro reais). (Ref. Parecer nº 
97/2016/CC, constante do Processo nº 23080.051736/2015-93) 

 

Nº 94/2016/CC - Homologar o Termo de Cooperação celebrado entre a Petróleo 

Brasileiro S.A – PETROBRAS e a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, 

com a interveniência da Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC, 

tendo por objeto a união de esforços dos partícipes para o desenvolvimento do projeto 

P&D intitulado: “Desenvolvimento de Sistemas Avançados de Proteção e Resfriamento 

de Sistemas Elétricos Submarinos sob Alta Pressão”.   (Ref. Parecer nº 98/2016/CC, 

constante do Processo nº 23080.005592/2016-84) 

 

Nº 95/2016/CC - Homologar o Contrato celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Socioambiental Consultores Associados LTDA, com a 

interveniência da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, 

tendo como objeto a execução do Projeto: “Foto-identificação de Cetáceos na Bacia de 

Santos”. (Ref. Parecer nº 99/2016/CC, constante do Processo nº 23080.017086/2016-

38) 

 

Nº 96/2016/CC - Aprovar o Contrato a ser firmado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – 

FAPEU, tendo como objeto a prestação de serviço pela Fundação para apoio 

administrativo para execução do Projeto de Pesquisa Intitulado: “Estratégia de 

engenharia de tecido ósseo utilizando células-tronco mesenquimais e arcabouços de 

PLGA+HA+βTCP e Sinvastatina – estudo ex vivo”. (Ref. Parecer nº 100/2016/CC, 

constante do Processo nº 23080.010698/2016-08) 

 

Nº 97/2016/CC - Homologar o contrato celebrado entre a Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – 

FAPEU, tendo como objeto a prestação de serviço pela fundação para apoio 

administrativo e financeiro para execução do Projeto de Extensão: “Editora da UFSC”. 

(Ref. Parecer nº 101/2016/CC, constante do Processo nº 23080.072890/2015-07) 

 

Nº 98/2016/CC - Homologar a doação de 01 (um) equipamento de sistema de calibração 

de radiômetro de cavidade automático AHF Eppley, por parte da WMO – World 



Meteoroligical Organization em favorecimento da Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC. (Ref. Parecer nº 102/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.040731/2016-16) 

Nº 99/2016/CC - Homologar o Termo de Convênio firmado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e a EMBRAER S.A., com a interveniência da 

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC, tendo como objeto a 

execução do projeto intitulado “Estudo de soluções de Interior para Redução do Ruído 

de Cabine de Aeronaves – SONIC II”. (Ref. Parecer nº 103/2016/CC, constante do 

Processo nº 23080.030009/2016-73) 

 

Nº 100/2016/CC - Homologar o Contrato celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – 

FAPEU, tendo como objeto prestar apoio administrativo para a execução do “Concurso 

UFSC 2016”. (Ref. Parecer nº 104/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.039565/2016-13) 

 

Nº 101/2016/CC - Homologar o Termo de Convênio firmado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e a EMBRAER S.A., com a interveniência da 

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC, tendo como objeto a 

execução do projeto intitulado “Metodologia de Determinação do Fator de Perda por 

Amortecimento de Estruturas Aeronáuticas Amortecidas”.  (Ref. Parecer nº 
105/2016/CC, constante do Processo nº 23080.035001/2016-01) 

 

Nº 102/2016/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Contrato nº 205/2013, firmado 

entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à 

Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, tendo como objeto o Curso de Pós-

Graduação Lato Sensu, em nível de “Especialização em Tecnologia da Informação e 

Comunicação aplicadas à Segurança Pública e Direitos Humanos”. (Ref. Parecer nº 

106/2016/CC, constante do Processo nº 23080.042187/2013-02) 

 

Nº 103/2016/CC - Aprovar o Termo de Cooperação a ser celebrado entre a 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Petróleo Brasileiro S.A – 

PETROBRAS, com a interveniência da Fundação de Ensino e Engenharia de Santa 

Catarina – FEESC, tendo como objeto a união de esforços dos Partícipes para o 

desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado "Estratégias para Otimização Estática de 

Sistemas Marítimos Complexos de Produção de Óleo e Gás". (Ref. Parecer nº 

107/2016/CC, constante do Processo nº 23080.039405/2016-66) 

 

Nº 104/2016/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Contrato nº 153/2015, firmado 

entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Ensino e 

Engenharia de Santa Catarina – FEESC, para a realização do “XI Workshop sobre 

Gestão e Reuso de Água na Indústria”. (Ref. Parecer nº 108/2016/CC, constante do 

Processo nº 23080.040978/2015-51) 

 

Nº 105/2016/CC - Aprovar a doação, a ser realizada pela Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO em favor da Universidade Federal de Santa 

Catarina - UFSC, de 01 (um) trator agrícola, da marca Massey Fergusson, modelo 

MF265 4x4, ano 1996. (Ref. Parecer nº 109/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.041058/2013-99) 

 



RESOLUÇÕES DE 25 DE AGOSTO DE 2016 

 

Nº 106/2016/CC - Homologar o Termo de Convênio celebrado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e a Electrolux do Brasil S.A., com a interveniência 

da Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC, tendo como objeto a 

execução do projeto de Pesquisa intitulado: “Aspectos do amarrotamento e da 

descoloração de substratos têxteis relacionados ao processo de lavação doméstica”. 

(Ref. Parecer nº 110/2016/CC, constante do Processo nº 23080.035702/2016-32) 

 

RESOLUÇÕES DE 16 DE SETEMBRO DE 2016 

 

Nº 107/2016/CC - Retificar a Resolução nº 90/2016/CC, modificando o trecho onde se 

lê, “Contrato nº 125/2008” para “Contrato nº 266/2010”.  

 

RESOLUÇÕES DE 22 DE SETEMBRO DE 2016 

 

Nº 108/2016/CC - Aprovar a baixa, por extravio, de 01 (uma) mesa branca registrada 

sob o patrimônio nº 155801 e sob responsabilidade do servidor José Paulo da Rosa. 

(Ref. Parecer nº 111/2016/CC, constante do Processo nº 23080.065392/2015-08) 

 

Nº 109/2016/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Contrato nº 255/2014, firmado 

entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Pesquisa e 

Estudos Socioeconômicos – FEPESE, para a realização do projeto “Metodologia de 

Avaliação da Qualidade do Investimento Municipal em Ensino Fundamental”. (Ref. 

Parecer nº 112/2016/CC, constante do Processo nº 23080.054036/2012-16) 

 

Nº 110/2016/CC - Homologar o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 87/2013, 

firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de 

Amparo à Pesquisa Universitária – FAPEU, tendo como objeto o acréscimo de valor de 

R$ 125.000,00 para a continuidade da execução do Projeto de Pesquisa “Programa de 

Atividades Físicas a Comunidade”. (Ref. Parecer nº 113/2016/CC, constante do 

Processo nº 23080.011690/2013-16) 

 

Nº 111/2016/CC - Aprovar a doação de 40 tablets X.10.1”POL, marca Philco, modelo 

WORKTBT10, tendo como valor unitário o montante de R$ 1.400,00 (mil e 

quatrocentos reais), totalizando R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais),  a ser 

realizada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBESERH, em favor da 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC para fins únicos e exclusivos de 

suporte ao Programa Mais Médicos do Governo Federal. (Ref. Parecer nº 114/2016/CC, 

constante do Processo nº 23080.016112/2015-20) 

 

Nº 112/2016/CC - Homologar o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 164/2014, 

firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de 

Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, tendo como objeto o acréscimo 

de valor de R$ 5.568.429,69 (cinco milhões quinhentos e sessenta e oito mil 

quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos) para a continuidade do 

Projeto “Implementação e acompanhamento dos Cursos da UFSC (Núcleo UAB/UFSC) 

oferecidos na modalidade de educação a distância, pelo sistema Universidade Aberta do 

Brasil (UAB)”. (Ref. Parecer nº 115/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.041130/2013-88) 



 

Nº 113/2016/CC - Homologar o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 164/2014, 

firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de 

Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, tendo como objeto o acréscimo 

de valor de R$ 5.568.429,69 (cinco milhões quinhentos e sessenta e oito mil 

quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos) para a continuidade do 

Projeto “Implementação e acompanhamento dos Cursos da UFSC (Núcleo UAB/UFSC) 

oferecidos na modalidade de educação a distância, pelo sistema Universidade Aberta do 

Brasil (UAB)”. (Ref. Parecer nº 116/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.071303/2015-54) 

 

Nº 114/2016/CC - Aprovar o tombamento de 01 (um) gabinete para visualização de 

placas cromatográficas de camada delgada, marca Camag, ref. 0229070, com valor 

estimado em R$ 4.972,00 (quatro mil novecentos e setenta e dois reais). O equipamento 

ficará lotado no setor de Toxicologia do Hospital Universitário – HU. (Ref. Parecer nº 

117/2016/CC, constante do Processo nº 23080.071975/2015-60) 

 

Nº 115/2016/CC - Aprovar a doação de 01 (um) aparelho micro-ondas 20L Liva, no 

valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), por parte da Associação Amigos 

do Hospital Universitário – AAHU, em favor da Unidade de Internação Clínica 

Cirúrgica II do Hospital Universitário – HU. (Ref. Parecer nº 118/2016/CC, constante 

do Processo nº 23080.073269/2015-52) 

 

Nº 116/2016/CC - Aprovar a doação de 01 (uma) geladeira duas portas, marca 

Continental, no valor de 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), por parte da 

Associação Amigos do Hospital Universitário – AAHU, em favor do Hospital 

Universitário – HU. (Ref. Parecer nº 119/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.035566/2016-81) 

 

Nº 117/2016/CC - Aprovar a doação de 01 (um) automóvel Renault Logan, cor cinza, 

placa ATH-5202, ano/modelo 2010/2011; e 01 (um) automóvel Volkswagen Golf, cor 

amarela, placa MIM-8585, ano/modelo 2007/2008, realizada pela Receita Federal de 

Florianópolis, em favor da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC (Ref. 

Parecer nº 120/2016/CC, constante do Processo nº 23080.051137/2016-51) 

 

Nº 118/2016/CC - Aprovar o Contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – 

FEESC, tendo por objeto a prestação de serviço pela Fundação para apoio 

administrativo e financeiro para execução do Projeto de Extensão: “Promovendo a 

inclusão digital em escolas de Educação Básica da rede pública a partir da integração de 

tecnologias inovadoras de baixo custo no ensino de Ciências Naturais e Exatas”. (Ref. 

Parecer nº 121/2016/CC, constante do Processo nº 23080.024890/2016-73) 

 

Nº 119/2016/CC - Homologar a doação de 01 (um) servidor Dell Poweredge R610 

Cobra 180771; 01 (um) servidor Dell Poweredge R610 Shark 180770; 01 (um) monitor 

de vídeo LCD 21,5 modelo 215VW9, serial AF201040052714; e 01 (um) monitor de 

vídeo LCD 21,5 modelo 215VW9, serial AF201040053112. A doação foi realizada por 

parte de Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, em favor da 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. (Ref. Parecer nº 122/2016/CC, 

constante do Processo nº 23080.025991/2014-08) 



 

Nº 120/2016/CC - Aprovar o Contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – 

FAPEU, tendo como objeto a prestação de apoio administrativo pela Fundação para a 

execução do Projeto de Extensão: “Centro de Desenvolvimento de Pesquisas em 

Políticas de Esporte e de Lazer da Rede CEDES de Santa Catarina”. (Ref. Parecer nº 

123/2016/CC, constante do Processo nº 23080.070206/2015-44) 

Nº 121/2016/CC - Homologar o Termo de Convênio firmado entre Financiadora de 

Estudos e Projetos – FINEP, Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, 

Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU e a co-executora 

Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina para execução do Projeto de Pesquisa: 

"Desenvolvimento de Prótese de Voz Traqueo-Esofágica para Pacientes 

Laringectomizados”. (Ref. Parecer nº 32/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.047384/2015-71) 

 

Nº 122/2016/CC - Homologar o Termo de Convênio celebrado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e a Whirpool S.A, com a interveniência da Fundação 

de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC, tendo como objeto a execução do 

projeto intitulado “Concepção e dimensionamento de um refrigerador magnético 

compacto”. (Ref. Parecer nº 125/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.046311/2016-43) 

 

Nº 123/2016/CC - Aprovar a doação de 01 (um) refrigerador 300L, porta F.Free, Classe 

A, cor branca, por parte da Associação Amigos do Hospital Universitário – AAHU em 

favor de Hospital Universitário – HU. (Ref. Parecer nº 126/2016/CC, constante do 

Processo nº 23080.038243/2016-49) 

 

Nº 124/2016/CC - Aprovar a doação de 04 (quatro) TV’s 14” de LED, cor preta, lotadas 

na Unidade de Terapia Intensiva Adulto,  por parte da Associação Amigos do Hospital 

Universitário – AAHU em favor de Hospital Universitário – HU. (Ref. Parecer nº 
127/2016/CC, constante do Processo nº 23080.075512/2015-77) 

 

Nº 125/2016/CC Aprovar o Termo de Convênio a ser celebrado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e a RGT Eletrônica Eireli, com a interveniência da 

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC, tendo como objeto a 

execução do Projeto intitulado: “Desenvolvimento de Uma UPS de Dupla Conversão 

Monofásica – Fase II”. (Ref. Parecer nº 128/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.074796/2015-84) 

 

Nº 126/2016/CC - Homologar o Segundo Termo Aditivo ao Termo de Convênio 

firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a COLDLAB 

Indústria, Comércio e Assistência Técnica LTDA, com a interveniência da Fundação de 

Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC, tendo por objeto a alteração da 

cláusula quarta, referente aos recursos financeiros para continuidade do Projeto 

intitulado: “Análise do Desempenho Termodinâmico de um Ultrafreezer, Modelo CL 

374/80”.  (Ref. Parecer nº 129/2016/CC, constante do Processo nº 23080.029618/2015-

07) 

 

Nº 127/2016/CC - Aprovar o Termo de Convênio a ser celebrado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e a MDT Indústria, Comércio, Importação e 



Exportação De Implantes S/A, com a interveniência da Fundação de Amparo à Pesquisa 

e Extensão Universitária – FAPEU, tendo por objeto a execução do Projeto de 

Extensão: “Avaliação da Segurança e Eficácia de Implantes Ortopédicos”. (Ref. Parecer 

nº 130/2016/CC, constante do Processo nº 23080.032512/2016-63) 

 

RESOLUÇÕES DE 11 DE OUTUBRO DE 2016 

 

Nº 128/2016/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Contrato nº 157/2014, firmado 

entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Ensino e 

Engenharia de Santa Catarina – FEESC, tendo como objeto o Projeto “Manutenção de 

aprimoramento dos sistemas Ywapa e Ywyra, versão 3.1 e Hawa versão 1.1 incluindo 

criptografia de curvas elípticas (ECC) padrão Brainpool”. (Ref. Parecer nº 
131/2016/CC, constante do Processo nº 23080.019388/2014-89) 

 

Nº 129/2016/CC - Homologar o Contrato celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – 

FAPEU, tendo por objeto a prestar apoio administrativo para execução do Projeto de 

Ensino referente à realização do “Curso de Mestrado Profissionalizante em 

Agroecossistemas”. (Ref. Parecer nº 132/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.009004/2016-81) 

 

Nº 130/2016/CC - Homologar o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 149/2015, 

firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de 

Estudos e Pesquisas Socioeconômicas – FEPESE, tendo como objeto a prorrogação do 

prazo de vigência, bem como o acréscimo de recursos no valor de R$ 226.800,00. (Ref. 

Parecer nº 133/2016/CC, constante do Processo nº 23080.064628/2014-08) 

 

Nº 131/2016/CC - Aprovar a doação de 01 (um) teodolito Carl Zeiss, modelo Theo 

015B, registrado sob patrimônio nº 0167594; 01 (uma) estação Total Leica, modelo 

TC400, registrado sob patrimônio nº 017543/0170571; 01 (um) teodolito Mom, modelo 

TE D43, registrado sob patrimônio nº 14980; e 01 (um) teodolito Mom, modelo TE 

D33, registrado sob patrimônio 86546, a ser realizada por parte da Universidade Federal 

de Santa Catarina – UFSC, em favor do Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC. 

(Ref. Parecer nº 134/2016/CC, constante do Processo nº 23080.035771/2016-46) 

 

Nº 132/2016/CC - Aprovar o Contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – 

FEESC, tendo como objeto a prestação de serviço pela Fundação para apoio 

administrativo e financeiro para execução do Projeto de Extensão: “Tecnologias Sociais 

para Aproveitamento da Matéria Orgânica de Resíduos Sólidos Urbanos no 

Aglomerado Urbano de Florianópolis: Unidade Experimental de Demonstração”. (Ref. 

Parecer nº 135/2016/CC, constante do Processo nº 23080.040344/2016-80) 

Nº 133/2016/CC - Homologar o Termo de Convênio firmado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e a Dígitro Tecnologia Ltda, com a interveniência da 

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC, tendo por objeto a 

execução do Projeto de Pesquisa “Algoritmos para Aplicações em Sistemas de 

Comunicações” que objetiva o estudo, concepção e desenvolvimento de algoritmos de 

processamento de sinais para aplicações em sistemas de comunicações. (Ref. Parecer nº 
136/2016/CC, constante do Processo nº 23080.039260/2016-01) 

 



Nº 134/2016/CC - Aprovar o Primeiro Termo Aditivo ao Convênio PROAD nº2014/94, 

a ser firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a SPS Soluções 

para Soldagem - SPS, com a interveniência da Fundação de Amparo à Pesquisa e 

Extensão Universitária – FAPEU, tendo como objeto proceder adequações, prorrogar o 

prazo de vigência, além de, acrescer atividades e recursos à execução do Projeto: 

“Desenvolvimento de Novas Versões dos Processos TIG e  MIG/MAG para obtenção 

de Elevada Produtividade”. (Ref. Parecer nº 137/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.039080/2014-50) 

 

Nº 135/2016/CC - Aprovar a doação de 01 (um) caminhão de tração mecânica com 

cabine e movido a diesel, 250 CV de potência, marca Volkswagem, cor amarelo, placa 

JJU-6707, chassi 9533N82T4CR23594;  e 01 (um) baú de carga geral, com contentor 

oftalmológico equipado conjunto, realizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação, em favor do Hospital Universitário – HU.  (Ref. Parecer nº 138/2016/CC, 

constante do Processo nº 23080.033140/2015-10) 

 

Nº 136/2016/CC - Homologar a doação de 214 itens de informática provenientes da 

Justiça Federal, em favor da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Campus 

Joinville. (Ref. Parecer nº 139/2016/CC, constante do Processo nº 23080.024804/2016-

22) 

 

Nº 137/2016/CC - Homologar o Termo de Contrato celebrado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Estudos e Pesquisas 

Socioeconômicos – FEPESE, objetivando a realização do Projeto de Extensão 

denominado: "Apoio Técnico para definição de Metodologia e Implantação, com 

Criação de Novas Funcionalidades, de um Sistema Informatizado de Autorização de 

Uso de Via – AUV para a Ferrovia Norte‐Sul". (Ref. Parecer nº 140/2016/CC, constante 

do Processo nº 23080.031246/2016-51) 

 

Nº 138/2016/CC - Homologar o Termo de Convênio celebrado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e a RGT Eletrônica EIRELI, com a interveniência da 

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC, tendo por objeto a 

execução do Projeto de Pesquisa intitulado: “Desenvolvimento de uma UPS de Dupla 

Conversão Monofásica Fase III”. (Ref. Parecer nº 141/2016/CC, constante do Processo 

nº 23080.042819/2016-72) 

 

Nº 139/2016/CC - Aprovar o Termo de Convênio a ser celebrado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e a BMW do Brasil LTDA., com a interveniência da 

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC, tendo como objeto a 

execução do Projeto e Plano de Trabalho: “Reator Catalítico Embarcado para Motores 

Flex-Fuel”. (Ref. Parecer nº 142/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.049012/2016-61) 

 

Nº 140/2016/CC - Aprovar a doação, a ser realizada pela Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC, em favor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia –

Campus Blumenau – SC, de: 01 (uma) Retificadora ótica, WMW, modelo SWPO 50, 

patrimônio nº 050680, adquirido em 18/10/1971, com valor residual de R$ 0,01; 01 

(uma) Esmerilhadora, Cincinatti Milacron MSO GmbH, modelo R-75/1000/165, 

patrimônio nº 051301, adquirida em 22/11/1978, com valor residual de R$ 0,01; 01 

(uma) Furadeira  de  coordenadas,  WMW,  modelo  BKOE,  patrimônio  nº  051486,  



adquirida  em 13/11/1978, com valor residual de R$ 0,01; 01 (uma) Retificadora 

cilíndrica sem centros, WMW, modelo SFW 315, com controle frontal, patrimônio 

400157, com valor atual de R$ 2.500,00; 01 (uma) Unidade  hidráulica da  retifica,  com  

cabos,  patrimônio nº  400158,  com valor  atual  de  R$ 400,00; 01 (um) Quadro 

elétrico de comando da retifica, com porta de abrir, patrimônio nº 400159, com valor 

atual de R$ 500,00; e 01 (um) Tanque de fluido de refrigeração da retifica, tipo L50, 

com tampo, série 3987, patrimônio nº 400160, com valor atual de R$ 600,00. (Ref. 

Parecer nº 143/2016/CC, constante do Processo nº 23080.030654/2015-13) 

 

RESOLUÇÕES DE 25 DE OUTUBRO DE 2016 

 

Nº 141/2016/CC - Aprovar a Apreciação do Contrato a ser celebrado entre a 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e 

Extensão Universitária – FAPEU, tendo como objeto a prestação de serviço pela 

Fundação para apoio administrativo e financeiro para execução do “Concurso 

Vestibular 2017”. (Ref. Parecer nº       /2016/CC, constante do Processo nº 

23080.047365/2016-26) 

 

Nº 142/2016/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Contrato nº 504/2012, firmado 

entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à 

Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, tendo por objeto a prestação de serviço 

pela Fundação para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto de 

Extensão: “Centro Regional de referencia para formação de profissionais que atuam 

com usuários de crack e outras drogas e seus familiares”. (quinhentos e cinco mil 

quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos). (Ref. Parecer nº 

146/2016/CC, constante do Processo nº 23080.059639/2012-04) 

 

Nº 143/2016/CC - Aprovação de doação de bens móveis, a ser realizada por parte do 

Laboratório Nacional Agropecuário – LANAGROS/RS em favor da Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC, ficando os mesmos sob a responsabilidade da 

Professora Ana Carolina de Oliveira Costa, do Centro de Ciências Agrárias. (Ref. 

Parecer nº 147/2016/CC, constante do Processo nº 23080.038357/2016-99) 

 

Nº 144/2016/CC - Homologar o Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 47/2013, 

firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Monel Monjolinho 

Energética S/A - MONEL, com a interveniência da Fundação de Amparo à Pesquisa e 

Extensão Universitária – FAPEU, tendo como objeto retificar a data de assinatura do 

termo de convênio original para 30 de julho de 2013, e acrescer atividades e recursos à 

execução do Projeto: “Avaliação do desempenho de tecnologias fotovoltaicas 

comercialmente disponíveis e de última geração no nordeste brasileiro”.   (Ref. Parecer 

nº 148/2016/CC, constante do Processo nº 23080.000073/2013-87) 

 

Nº 145/2016/CC - Aprovar a solicitação de baixa, por extravio, de 03 cadeiras escolares, 

registradas sob o código de barras nº 011489, 011397 e 011400, sob a responsabilidade 

da professora Yara Maria Rauh Müller. (Ref. Parecer nº 149/2016/CC, constante do 

Processo nº 23080.037205/2016-79) 

 



Nº 146/2016/CC - Apreciação da solicitação de baixa, por extravio, de 02 cadeiras 

escolares, registradas com o código de barras nº 075374 e nº 104845, sob a 

responsabilidade da professora Yara Maria Rauh Müller. (Ref. Parecer nº 150/2016/CC, 

constante do Processo nº 23080.037192/2016-38) 

 

Nº 147/2016/CC - Aprovar a solicitação de baixa, por extravio, de 8 cadeiras registradas 

com o código de barras nº 012166, 029891, 029898, 029895, 029896, 029901, 029903 e 

029904, sob a responsabilidade da professora Yara Maria Rauh Muller. (Ref. Parecer nº 

151/2016/CC, constante do Processo nº 23080.037216/2016-59) 

 

Nº 148/2016/CC - Homologar o contrato firmado entre a Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC, Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS e a Fundação de Ensino e 

Engenharia de Santa Catarina – FEESC, tendo como objeto a prestação, pelas 

contratadas, de serviços de padronização de técnicas e análise de biomarcadores em 

espécies de tetrápodes marinhos da costa brasileira provenientes do Programa de 

Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) e do Programa de 

Monitoramento de Cetáceos da Bacia de Santos (PMC-BS). (Ref. Parecer nº 

152/2016/CC, constante do Processo nº 23080.057293/2016-25) 

 

Nº 149/2016/CC - Aprovar o Contrato celebrado entre a Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC, 

tendo como objeto a prestação de serviço pela Fundação para apoio administrativo e 

financeiro para execução do Projeto de Pesquisa: “Consórcio Brasil-Noruega de 

Otimização de Produção”. (Ref. Parecer nº 153/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.013683/2016-93) 

 

Nº 150/2016/CC - Aprovar o Termo de Contrato celebrado entre a Universidade Federal 

de Santa Catarina e a Fundação de Estudos e Pesquisa Socioeconômicos, objetivando a 

realização do projeto de extensão denominado “Música no Campus da UFSC – Joinville 

- SC. (Ref. Parecer nº 154/2016/CC, constante do Processo nº 23080.053968/2016-67) 

Nº 151/2016/CC - Aprovar o termo de convênio entre a Multiágua x UFSC x FAPEU 

relativo à execução do projeto de extensão "tratamento de água através de filtração lenta 

com retrolavagem automática e desodorização de sistema de esgotos com biofiltro”. 

(Ref. Parecer nº 155/2016/CC, constante do Processo nº 23080.019731/2016-57) 

Nº 152/2016/CC - Aprovar a doação pela Universidade Federal de Santa Catarina - 

UFSC para a Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, de um ônibus, marca 

Volvo, modelo B10 6x2, potencia 310 CV, ano/mod. 1994/1995, diesel, chassis 

9BV1MK10RE31373, Placa BWS 6968, capacidade 41 passageiros, cor branca, 

tombamento nº 334371, com valor informado de R$ 38.397,00. (Ref. Parecer nº 

156/2016/CC, constante do Processo nº 23080.020475/2016-44) 

 

Nº 153/2016/CC - Aprovar o contrato celebrado entre a Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC, 

tendo por objeto a prestação de serviço pela Fundação para apoio administrativo e 

financeiro para execução do Projeto: “Meninas Digitais – UFSC”. (Ref. Parecer nº 

157/2016/CC, constante do Processo nº 23080.027188/2016-61) 

 



Nº 154/2016/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Contrato nº 174/2011, firmado 

entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação José Arthur 

Boiteux – FUNJAB, tendo como objeto a prestação de serviços pela Fundação na 

operacionalização do projeto "Implementação do Parque Viva a Ciência".  (Ref. Parecer 

nº 158/2016/CC, constante do Processo nº 23080.032813/2011-82) 

 

Nº 155/2016/CC - Aprovar a formalização do Termo de Execução descentralizada com 

o intuito de formar núcleo de referência para o fomento das boas práticas voltadas à 

criação de equídeos, com princípios de bem-estar animal e da valorização da relação 

humano-cavalo, com sede na Fazenda Experimental da Ressacada da Universidade 

Federal de Santa Catarina - UFSC. (Ref. Parecer nº 159/2016/CC, constante do 

Processo nº 23080.032888/2016-78) 

 

Nº 156/2016/CC - Aprovar o Termo de Outorga de Permissão de Uso de Imóvel 

celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e o Senhor Cláudio 

Márcio Matera Justo, tendo como objeto a permissão de uso de imóvel, de propriedade 

da Universidade Federal de Santa Catarina de 80 m², situada na Rua José Olímpio da 

Silva, nº 1.326, Campus Sul da Ilha, no Bairro Tapera, Florianópolis/SC, ao Senhor 

Cláudio Márcio Matera Justo. (Ref. Parecer nº 160/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.013573/2016-21) 

Nº 157/2016/CC - Aprovar o Termo Circunstanciado Administrativo para baixa de bens 

sob responsabilidade de Ezmir Dippe Elias. (Ref. Parecer nº 161/2016/CC, constante do 

Processo nº 23080.037404/2016-87) 

 

RESOLUÇÕES DE 17 DE NOVEMRBO DE 2016 

 

Nº 158/2016/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Contrato nº 110/2014, firmado 

entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à 

Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, tendo como objeto a execução do “Curso 

de Especialização em Gestão de Bibliotecas Escolares, modalidade à distância”. (Ref. 

Parecer nº 162/2016/CC, constante do Processo nº 23080.035809/2013-38,) 

 

Nº 159/2016/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Contrato nº 261/2011, firmado 

entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à 

Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, tendo por objeto a prestação de serviços 

pela FAPEU na execução do Projeto de Pesquisa “Metodologia para Qualificação de 

Riscos Costeiros”. (Ref. Parecer nº 163/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.051824/2011-61) 

 

Nº 160/2016/CC - Aprovar o tombamento de veículo marca Mercedes Benz, modelo 

caminhão Accelo 815 com cabine, ano de fabricação 2013, cor branco, CHASSI: 

9BM979028DS012828. (Ref. Parecer nº 164/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.040014/2013-41) 

 

Nº 161/2016/CC - Aprovar o Termo de Doação a ser firmado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do 

Estado de Santa Catarina – FAPESC, tendo como objeto a doação de: 01 (uma) CPU 

core 2 duo 1Gb, Linux EPECON; 01 (um), monitor LCD22 windescreen; 01 (um) 



refrigerador Bosch KSG32, 286L; 01 (um) notebook Acer 5920/6080; 01 (um) 

notebook CCE cell 120/1Gb; 01(um) refrigerador JIT Cônsul CVUBE 22-211662; 01 

(uma) impressora HP C4280-321478; e 01 (um) adaptador USB/paralela. (Ref. Parecer 

nº 165/2016/CC, constante do Processo nº 23080.052480/2016-12) 

 

Nº 162/2016/CC - Homologar o Contrato celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – 

FAPEU, tendo como objeto prestar apoio administrativo para a execução do Projeto de 

Desenvolvimento Institucional “Estudo Preliminar para o ENEM em Libras”. (Ref. 

Parecer nº 166/2016/CC, constante do Processo nº 23080.060786/2016-42) 

 

Nº 163/2016/CC - Homologar o Termo de Contrato celebrado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Estudos e Pesquisas 

Socioeconômicos – FEPESE, tendo como objeto a prestação de serviço pela Fundação 

para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto de Extensão: “Nova 

Oferta 3ª Turma de Graduação em Administração, na Modalidade e Ensino à Distância, 

no Âmbito do Sistema UAB”. (Ref. Parecer nº 167/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.039479/2013-50) 

 

Nº 164/2016/CC - Homologar o Termo de Contrato celebrado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Estudos e Pesquisas 

Socioeconômicos – FEPESE, tendo por objeto a prestação de serviço pela Fundação 

para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto de Extensão: 

“Desenvolvimento do Estudo de Demanda, do Estudo Operacional, das Estimativas de 

Receitas, do Dimensionamento de Material Rodante e das Estimativas de Custos 

Operacionais para Trechos Ferroviários Integrantes da Segunda Etapa do Programa de 

Investimentos em Logística (PILII) e para Subsidiar o Processo de Renovação de 

Outorga das Atuais Concessões Ferroviárias de Carga (ALLMP, ALLMS, EFC, EFVM, 

FCA, MRS)”. (Ref. Parecer nº 168/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.043662/2016-01) 

 

Nº 165/2016/CC - Aprovar a baixa, por extravio, de 01 (uma) cadeira estofada fixa, 

registrada sob o código de barras nº 21220, sob responsabilidade do servidor Rosário 

Jutaro Ynoue da Silva. (Ref. Parecer nº 169/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.007928/2015-62) 

 

Nº 166/2016/CC - Aprovar o Segundo Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 

260/2013, a ser firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a 

Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, tendo por objeto a 

prorrogação de prazo bem como o acréscimo do valor. (Ref. Parecer nº 170/2016/CC, 

constante do Processo nº 23080.076326/2013-93) 

 

Nº 167/2016/CC - Aprovar o Termo Circunstanciado Administrativo para baixa de bens 

sob responsabilidade de Paulo Roberto  Petersen Hofmann (Ref. Parecer nº 

171/2016/CC, constante do Processo nº 23080.035040/2016-09) 

 

Nº 168/2016/CC - Aprovar o Termo Circunstanciado Administrativo para baixa de bens 

sob responsabilidade de Paulo Roberto Petersen Hofmann. (Ref. Parecer nº 

172/2016/CC, constante do Processo nº 23080.032071/2016-08) 

 



Nº 169/2016/CC - Aprovar a baixa, por extravio, de 01 (uma) poltrona estofada fixa, 

patrimônio nº 037580; e de 01 (uma) cadeira estofada fixa, patrimônio nº 125981, 

registradas sob a responsabilidade do Professor Paulo Roberto Petersen Hofmann. (Ref. 

Parecer nº 173/2016/CC, constante do Processo nº 23080.033720/2016-80) 

 

Nº 170/2016/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Contrato nº 022/2013, firmado 

entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à 

Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, tendo como objeto a execução do “Curso 

de Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de especialização, em UX Design”. (Ref. 

Parecer nº 174/2016/CC, constante do Processo nº 23080.042477/2012-67) 

 

Nº 171/2016/CC - Aprovar o Termo de Acordo a ser celebrado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC, Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – 

FUNDEP, TNS Nanotecnologia e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina 

– FEESC, tendo como objeto o desenvolvimento do Projeto de Pesquisa intitulado: 

“Desenvolvimento de Solução Nanotecnológica para o Aumento da Produtividade e 

Tempo de Prateleira de Flores e Plantas Ornamentais”. (Ref. Parecer nº 175/2016/CC, 

constante do Processo nº 23080.052994/2016-78) 

 

Nº 172/2016/CC - Aprovar a incorporação de 02 (dois) servidores de rede Dell 

PowerEdge 1950, doados pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – 

NIC.br. (Ref. Parecer nº 176/2016/CC, constante do Processo nº 23080.023643/2015-

79) 

 

Nº 173/2016/CC - Aprovar a baixa, por extravio, de 02 cadeiras escolares, patrimônios 

nº 145001 e 145220, registradas sob a responsabilidade do Professor Acires Dias. (Ref. 

Parecer nº 177/2016/CC, constante do Processo nº 23080.008943/2016-17) 

 

Nº 174/2016/CC - Aprovar a baixa, por furto, de: 01 (um) monitor 17 polegadas, 

patrimônio nº 096418; 01 (uma) CPU, patrimônio nº 100742; e 02 (duas) caixas de som, 

patrimônio nº 123599. Os bens descritos se encontravam na sede do Diretório Central 

dos Estudantes – DCE. (Ref. Parecer nº 178/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.012703/2016-17) 

 

Nº 175/2016/CC - Aprovar o Termo de Cooperação a ser celebrado entre a Petróleo 

Brasileiro S/A – PETROBRAS e a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, 

com a interveniência da Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC, 

para o desenvolvimento do projeto intitulado "Análise  térmica  e  hidrodinâmica  de  

permutadores  de  calor do tipo casco e placas". (Ref. Parecer nº 179/2016/CC, 

constante do Processo nº 23080.067622/2016-46) 

 

RESOLUÇÕES DE 22 DE SETEMBRO DE 2016 

 

Nº 176/2016/CC - Retificar a Resolução nº 54/2016/CC, modificando o trecho onde se 

lê, “358816” para “230183 

 

RESOLUÇÕES DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 

 

Nº 177/2016/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Contrato nº 503/2012, celebrado 

entre a      Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Ensino e 



Engenharia de Santa Catarina – FEESC, tendo como objeto a realização do “Curso de 

Especialização de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa”.  (Ref. Parecer nº 180/2016/CC, 

constante do Processo nº 23080.031219/2013-36) 

 

Nº 178/2016/CC - Homologar o Contrato celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – 

FAPEU, tendo como objeto prestar apoio administrativo para execução do Projeto de 

Extensão Intitulado: Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar de 

Santa Catarina (CECANE/SC). (Ref. Parecer nº 181/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.047301/2016-25) 

 

Nº 179/2016/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Contrato nº 432/2012, firmado 

entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação José Arthur 

Boiteux – FUNJAB, tendo por objeto a execução do Projeto de Extensão: “Patrimônio 

Cultural e Políticas Públicas”. (Ref. Parecer nº 182/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.035262/2012-90) 

 

Nº 180/2016/CC - Aprovar o Termo Circunstanciado Administrativo para baixa de bens 

registrados sob responsabilidade do Professor Horácio Wanderlei Rodrigues. (Ref. 

Parecer nº 183/2016/CC, constante do Processo nº 23080.008957/2016-22) 

 

Nº 181/2016/CC - Aprovar o Contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – 

FAPEU, tendo como objeto o apoio administrativo na execução do Projeto de Pesquisa: 

"Ações de monitoramento de qualidade de insumos para a Aquicultura 

operacionalização do Labnutri - 2ª etapa". (Ref. Parecer nº 184/2016/CC, constante do 

Processo nº 23080.058857/2016-47) 

 

Nº 182/2016/CC - Homologar o Contrato celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – 

FAPEU, tendo como objeto a prestação de serviços pela Fundação para apoio 

administrativo para execução do Projeto de Extensão Intitulado: "Desenvolvimento 

tecnológico e produção de formas jovens de moluscos". (Ref. Parecer nº 185/2016/CC, 

constante do Processo nº 23080.056880/2016-05) 

 

Nº 183/2016/CC - Aprovar o Termo de Contrato a ser celebrado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Estudos e Pesquisas 

Socioeconômicos – FEPESE, tendo como objeto a prestação de serviço pela Fundação 

para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto de Extensão: 

“Organização do Processo Seletivo para Residência ‐ Ano 2016”. (Ref. Parecer nº 

186/2016/CC, constante do Processo nº 23080.050997/2016-77) 

 

Nº 184/2016/CC - Aprovar o Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 430/2012, a ser 

celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de 

Estudos e Pesquisas Socioeconômicos – FEPESE, tendo como objeto o acréscimo de 

valor, referente às inscrições efetivadas no processo seletivo do ano de 2016. (Ref. 

Parecer nº 187/2016/CC, constante do Processo nº 23080.037010/2012-03) 

 

Nº 185/2016/CC - Homologar o Contrato celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação José Arthur Boiteux – FUNJAB, tendo como 



objeto a prestação de serviço pela Fundação para apoio administrativo e financeiro para 

execução do Projeto: “Segunda Fase de Atualização de Conteúdos para o Programa 

Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP) no Âmbito do Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB)”. (Ref. Parecer nº 188/2016/CC, constante do 

Processo nº 23080.066923/2016-52) 

 

Nº 186/2016/CC - Aprovar o Termo de Convênio a ser celebrado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e o Instituto Stela, com a interveniência da Fundação 

de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC, tendo como objeto a execução do 

Projeto de Extensão: “Sistema de Coprodução Multi-Institucional do Instituto Stela”. 

(Ref. Parecer nº 189/2016/CC, constante do Processo nº 23080.067054/2016-83) 

 

Nº 187/2016/CC - Homologar o Termo de Cooperação celebrado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e a Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS, com a 

interveniência da Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC, tendo 

como objeto a união de esforços dos Partícipes para o desenvolvimento do Projeto de 

P&D intitulado "Modelagem e estratégia de controle de um sistema de acionamento 

elétrico submarino baseado em máquina elétrica de ímãs permanentes quando 

alimentada através de umbilical de potência, transformador e inversor multiníveis". 

(Ref. Parecer nº 190/2016/CC, constante do Processo nº 23080.071424/2016-87) 

 

Nº 188/2016/CC - Aprovar o Contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – 

FAPEU, tendo como objeto prestar apoio administrativo para execução do Projeto de 

Pesquisa Intitulado “Manutenção e atualização do Centro Brasileiro de Eficiência 

Energética em Edificações – CB3E (FASE 1)”. (Ref. Parecer nº 191/2016/CC, constante 

do Processo nº 23080.067127/2016-37) 

 

Nº 189/2016/CC - Aprovar o Termo Circunstanciado Administrativo para baixa de bens 

registrados sob responsabilidade do professor Fernando Soares Pinto Sant'Anna. (Ref. 

Parecer nº 192/2016/CC, constante do Processo nº 23080.018438/2016-72) 

 

Nº 190/2016/CC - Aprovar a solicitação de baixa, devido à infestação por cupim, de 

bens móveis localizados no Núcleo de Desenvolvimento Infantil – NDI (Ref. Parecer nº 

193/2016/CC, constante do Processo nº 23080.000667/2016-31) 

 

Nº 191/2016/CC - Aprovar a solicitação de baixa, por extravio, de estabilizador da 

marca BMI, código de barras 154558, registrado sob responsabilidade da servidora 

Rosângela Gomes da Silva. (Ref. Parecer nº 194/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.021621/2016-55) 

 

Nº 192/2016/CC - Aprovar a minuta do Contrato a ser firmado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina - UFSC e a Fundação José Arthur Boiteux - FUNJAB, tendo 

por objeto à execução do projeto de pesquisa intitulado “Cátedra Jean Monnet de 

Integração Regional”. (Ref. Parecer nº 195/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.055014/2016-99) 

 

Nº 193/2016/CC - Homologar o Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 12.94527, 

firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Engie Brasil Energia 



S.A., Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras, Fundação de Ensino 

e Engenharia de Santa Catarina – FEESC e Supplier Indústria e Comércio de Eletro 

Eletrônicos, tendo como objeto a alteração da Cláusula Segunda – Obrigações dos 

Partícipes, Cláusula Quarta – Desembolso; e Cláusula Oitava – 

Confidencialidade/Divulgação. (Ref. Parecer nº 196/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.034474/2011-79) 

Nº 194/2016/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Contrato nº 244/2013, firmado 

entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à 

Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, para a execução do Projeto intitulado: 

“Assessoria Técnica e Avaliação de Municípios – Análise do uso e da aplicação de 

soluções a partir de produtos de gestão de risco entregues pelo Governo Federal a 

municípios de Santa Catarina”. (Ref. Parecer nº 197/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.072682/2013-38) 

Nº 195/2016/CC - Aprovar a solicitação de baixa, devido à infestação por cupim, de 

bens móveis localizados no Núcleo de Desenvolvimento Infantil – NDI. (Ref. Parecer nº 

198/2016/CC, constante do Processo nº 23080.000670/2016-54) 

 

Nº 197/2016/CC - Homologar o Contrato celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo á Pesquisa e Extensão Universitária – 

FAPEU, tendo como objeto prestar apoio administrativo para execução do Projeto de 

Extensão: “Projeto de ampliação do S2ID para funções de gerenciamento pelos estados 

e integração com o Sistema Eletrônico de Informações (SEI)”. (Ref. Parecer nº 

200/2016/CC, constante do Processo nº 23080.062253/2016-03) 

 

Nº 198/2016/CC - Aprovar o Contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – 

FAPEU, tendo como objeto prestar apoio administrativo para execução do Projeto de 

Desenvolvimento Institucional Intitulado “Fazenda Experimental Yakult”. (Ref. Parecer 

nº 201/2016/CC, constante do Processo nº 23080.070410/2016-46) 

 

Nº 199/2016/CC - Aprovar o Contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – 

FAPEU, tendo como objeto a prestação de serviço pela Fundação para apoio na gestão 

administrativa e financeira para execução do Projeto de Extensão: “Escola de 

Extensão”. (Ref. Parecer nº 202/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.072941/2016-73) 

 

Nº 200/2016/CC - Aprovar o Termo de Cooperação a ser firmado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e a Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS, tendo 

como objeto a união de esforços dos Partícipes para o desenvolvimento do Projeto de 

P&D intitulado "Métodos computacionais para medição de propriedades petrofísicas a 

partir de microtomografias em condições representativas de reservatório e em 

multiescala". (Ref. Parecer nº 203/2016/CC, constante do Processo nº 

23080.070188/2016-81) 

 

Nº 201/2016/CC - Aprovar o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 232/2013, a ser 

firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação de 

Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, tendo como objeto a 



prorrogação de prazo bem como ajuste no valor, para a continuidade do Projeto: 

“Centro de Especialidades Odontológicas – Brasil Sorridente”. (Ref. Parecer nº 

204/2016/CC, constante do Processo nº 23080.035421/2013-37) 

 


