
CONSELHO DE CURADORES 

 

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

uso de suas atribuições, RESOLVE: 
 

RESOLUÇÕES DE 1 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

Nº 01/2018/CC - Retificar a Resolução nº 221/2017/CC modificando o trecho onde se lê 

“Convênio” para “Contrato”. 
 

Nº 02/2018/CC - Retificar a Resolução nº 229/2017/CC modificando o trecho onde se lê 

“Convênio” para “Contrato”. 
 

 

RESOLUÇÕES DE 08 DE FEVEREIRO DE 2018 

 

 

Nº 03/2018/CC - Homologar o contrato de pesquisa e desenvolvimento celebrado entre 

a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e o Instituto Evaldo Lodi – Núcleo 

Central – IEL/NC, com a interveniência da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão 

Universitária (FAPEU), tendo por objeto a realização de pesquisa para avaliar a eficácia 

da implementação dos cursos presenciais e capacitações práticas, realizados no âmbito 

do programa de capacitação empresarial para pequenos negócios – SEBRAE/IEL - 

(Convênio nº 42/2014). (Ref. Parecer nº 01/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.075812/2017-18) 
 

Nº 04/2018/CC - Homologar o termo de convênio tripartite celebrado entre 

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 

por objeto a execução de projeto de pesquisa: “Otimização de um sistema de VCS para 

uso aeronáutico”. (Ref. Parecer nº 02/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.077123/2017-48) 
 

Nº 05/2018/CC - Homologar o termo de convênio tripartite celebrado entre 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, e a Empresa Metalúrgica W3SAT 

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

(FEESC), tendo por objeto a execução de projeto de pesquisa: “Desenvolvimento de 

Antenas de Recepção para Operação com Satélites Geoestacionário na Banda Ka”.  

(Ref. Parecer nº 03/2018/CC, constante do Processo nº 23080.079092/2017-60) 
 

Nº 06/2018/CC - Homologar o primeiro termo aditivo ao convênio nº 2016/0103, 

celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e 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 

dilação do prazo e o acréscimo de valor. (Ref. Parecer nº 04/2018/CC, constante do 

Processo nº 23080.032512/2016-63) 
 



Nº 07/2018/CC - Homologar o termo de contrato celebrado entre a UFSC e a FEPESE, 

tendo por objeto a prestação de serviço de apoio administrativo e financeiro para a 

aplicação das provas objetivas do Processo Seletivo de Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde para o HU UFSC.  (Ref. Parecer nº 05/2018/CC, constante 

do Processo nº 23080.077978/2017-79) 
 

Nº 08/2018/CC - Homologar o termo de contrato celebrado entre a UFSC e a FAPEU 

para a execução do projeto de extensão “Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde – 

SUS/Implementação do Programa Mais Médico – Nacional”. (Ref. Parecer nº 

06/2018/CC, constante do Processo nº 23080.034386/2017-62) 
 

Nº 09/2018/CC - Homologar o contrato de execução celebrado entre a UFSC e a 

FAPEU, tendo por objeto a prestação de apoio administrativo e financeiro para 

execução do projeto de extensão intitulado “Projeto S2ID – Desenvolvimento do 

Módulo Prevenção, ferramentas gerenciais e ampliação das funcionalidades do módulo 

D”. (Ref. Parecer nº 07/2018/CC, constante do Processo nº 23080.058865/2017-74) 
 

Nº 10/2018/CC - Homologar o termo de contrato firmado entre a UFSC e a FAPEU 

tendo por objeto a prestação de serviço para a execução do Projeto de Extensão 

intitulado “Observatório da Reforma Agrária”. (Ref. Parecer nº 08/2018/CC, constante 

do Processo nº 23080.028890/2017-23) 
 

Nº 11/2018/CC - Homologar o termo de contrato da prestação de serviço celebrado 

entre a UFSC e a FEPESE para apoio administrativo e financeiro na aplicação das 

provas objetivas do processo seletivo de Residência Integrada Multiprofissional em 

Saúde para o HU UFSC. (Ref. Parecer nº 09/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.078701/2017-63) 
 

Nº 12/2018/CC - Homologar a minuta de termo de cooperação firmado entre a UFSC e 

a PETROBRÁS com a interveniência da FEESC para o desenvolvimento do projeto de 

P&D intitulado “Sistemas e algoritmos de controle multiagentes”. (Ref. Parecer nº 

10/2018/CC, constante do Processo nº 23080.076641/2017-44) 
 

Nº 13/2018/CC - Homologar o termo de cooperação celebrado entre UFSC e 

PETROBRÁS com a interveniência da FEESC que tem por objeto dar início ao Projeto 

de Pesquisa: “Desenvolvimento de Algoritmos de Controle Preditivo Não-Linear e de 

Avaliação de Desempenho de Controle Preditivos para Plataformas de Produção de 

petróleo (fase 2)”. (Ref. Parecer nº 11/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.077357/2017-95) 
 

Nº 14/2018/CC - Homologar o contrato celebrado entre a UFSC e a FEESC, tendo 

como objetivo apoiar o acompanhamento e a avaliação dos cursos e-Tec foi 

desenvolvida uma metodologia de avaliação, sendo implementada em um sistema web 

denominado SAAS e-Tec, por uma equipe de pesquisadores da UFSC denominado 

“Ampliação e aprimoramento da metodologia para acompanhamento e avaliação de 

cursos PRONATEC/Bolsa-Formação”. (Ref. Parecer nº 12/2018/CC, constante do 

Processo nº 23080.076243/2017-28) 
 

Nº 15/2018/CC - Aprovar a doação de bens móveis por parte da Eletrobrás em 

favorecimento da UFSC, como parte do projeto Procel, oriundos do convênio ECV-



271/2008, posteriormente aditado como ECV-271-A/2010. (Ref. Parecer nº 

13/2018/CC, constante do Processo nº 23080.079881/2017-09) 
 

Nº 16/2018/CC - Homologar o termo de contrato de prestação de serviços, celebrado 

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

Estadual de Saúde e a UFSC para o desenvolvimento e operacionalização de 

ferramentas para a Plataforma de Telemedicina e Telesaúde, devidamente integrada a 

outros sistemas de informação. (Ref. Parecer nº 14/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.0085025/2017-84) 
 

Nº 17/2018/CC - Homologar o contrato celebrado entre a UFSC e a FEPESE, 

objetivando a realização do projeto de pesquisa denominado „Estudos e Pesquisas para 

o Desenvolvimento de Métodos, Processos e ferramentas para fiscalização de Peso nas 

Rodovias Federais – ANTT‟. (Ref. Parecer nº 15/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.079840/2017-12) 
 

Nº 18/2018/CC - Homologar o termo de contrato celebrado entre UFSC e a FAPEU 

para execução do projeto de pesquisa "Pesquisa e Avaliação da tecnologia de próteses 

ortopédicas nacionais e importadas utilizadas em artroplastia total de joelho". (Ref. 

Parecer nº 16/2018/CC, constante do Processo nº 23080.079029/2017-23) 
 

Nº 19/2018/CC - Homologar o termo de execução do contrato celebrado entre UFSC e a 

FEESC para execução do projeto "Pesquisa de Eventos Adversos em Implantes 

Ortopédicos - Centro Nacional de Análises de Explantes CNAEx". (Ref. Parecer nº 

17/2018/CC, constante do Processo nº 23080.079585/2017-08) 
 

Nº 20/2018/CC - Homologar o termo de cooperação celebrado entre PETROBRÁS e 

UFSC com a interveniência da FEESC para a execução do projeto “Análise da 

estabilidade térmica de combustíveis de aviação em escoamento com número de 

Reynolds elevado”. (Ref. Parecer nº 18/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.083612/2017-39) 
 

Nº 21/2018/CC - Aprovar o contrato a ser firmado entre a UFSC e a FAPEU que tem 

por objeto o apoio administrativo por parte da fundação para execução do projeto de 

pesquisa intitulado “Desenvolvimento da Infra-estrutura do Parque Tecnológico do 

LEBm/HU-UFSC–Equipamentos Laboratoriais”. (Ref. Parecer nº 19/2018/CC, 

constante do Processo nº 23080.079906/2016-85) 
 

Nº 22/2018/CC - Aprovar o termo de convênio a ser celebrado entre UFSC, FEESC e a 

WHIRLPOOL para execução do projeto intitulado “Pesquisa sobre o desempenho 

termodinâmico de compressores herméticos de refrigeração”. (Ref. Parecer nº 

20/2018/CC, constante do Processo nº 23080.065162/2015-31) 
 

 


