
CONSELHO DE CURADORES 

 

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

uso de suas atribuições, RESOLVE: 
 

RESOLUÇÕES DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

Nº 23/2018/CC - Aprovar, a partir de 28/04/2016, a Prestação de Contas referente ao 

repasse financeiro realizado via Termo de Contrato nº 594/2007, firmado entre a 

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

Extensão Universitária (FAPEU), tendo por objetivo a prestação de serviços de apoio na 

execução do Projeto de Extensão intitulado: “Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, em 

nível de Especialização, com ênfase em Manufatura Avançada”, oferecido à empresa 

FIAT Automóveis S/A. (Contrato nº 594/2007). (Ref. Parecer nº 44A/2016/CC, 

constante do Processo nº 23080.019100/2007-47) 
 

Nº 24/2018/CC - Homologar, a partir de 28/04/2016, 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 o desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado 

“Desenvolvimento de permutadores de calor compactos soldados por difusão – Fase 2”.. 

(Ref. Parecer nº 44b/2016/CC, constante do Processo nº 23080.067497/2015-93) 
 

 

RESOLUÇÕES DE 21 DE FEVEREIRO DE 2018 

 

 

Nº 25/2018/CC – Retificar a resolução nº 216/2017/CC modificando o trecho onde se lê 

“Convênio para Contrato”. 
 

Nº 26/2018/CC - Aprovar o orçamento consolidado da UFSC referente ao exercício de 

2017. (Ref. Parecer nº 22/2018/CC, constante do Processo nº 23080.010522/2017-29) 
 

Nº 27/2018/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Contrato nº 170/2011, firmado entre 

a UFSC e a FEESC, tendo por objeto a cooperação técnica na execução do projeto de 

extensão “demandas judiciais nas comarcas de Santa Catarina”, derivado do contrato 

firmado entre a UFSC e o Poder Judiciário de SC (Tribunal de Justiça). (Contrato nº 

170/2011). (Ref. Parecer nº 23/2018/CC, constante do Processo nº 23080.011000/2011-

59) 
 

Nº 28/2018/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Contrato nº 202/2013, firmado entre 

a UFSC e a FAPEU, tendo como objeto o projeto de extensão intitulado: “Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT 2013)”.  (Contrato nº 202/2013).  (Ref. 

Parecer nº 24/2018/CC, constante do Processo nº 23080.036774/2013-54) 
 

Nº 29/2018/CC - Aprovar a Apreciação da Prestação de Contas do Convênio nº 

2014/008, celebrado entre a UFSC, a Cooperativa Regional de Cafeicultores em 



Guaxupé Ltda (COOXUPE), e a FAPEU, que teve como objeto o projeto intitulado: 

“Estudo e a realização de pesquisa científica do perfil químico de extratos/produtos 

derivados”. (Contrato nº 2014/008). (Ref. Parecer nº 25/2018/CC, constante do Processo 

nº 23080.058815/2013-63) 
 

Nº 30/2018/CC -Aprovar a solicitação de baixa de bens materiais infestados por cupins, 

localizados no depósito de Patrimônio do Hospital Universitário. (Ref. Parecer nº 

26/2018/CC, constante do Processo nº 23080.007017/2017-05) 
 

Nº 31/2018/CC - Aprovar o Termo de Cooperação a ser celebrado a UFSC e a FEESC, 

que trata da prestação de serviço pela Fundação para apoio administrativo e financeiro, 

visando a consecução de atividades de extensão para a Prestação de Serviços de 

Espectrometria de Massas no Laboratório Multiusuário de Espectrometria de Massas do 

Centro de Biologia Molecular Estrutural da UFSC. (Ref. Parecer nº 27/2018/CC, 

constante do Processo nº 23080.039642/2017-16) 
 

Nº 32/2018/CC - Aprovar o Termo de Convênio a ser celebrado entre a UFSC e a Hydra 

Corona Sistemas de Aquecimento de Água LTDA., com a interveniência da FEESC, 

tendo como objeto a execução do projeto de Pesquisa intitulado “Projeto Pinguim”. 

(Ref. Parecer nº 28/2018/CC, constante do Processo nº 23080.074223/2017-12) 
 

Nº 33/2018/CC - Aprovar o contrato a ser firmado entre a UFSC e a FAPEU, tendo por 

objeto a gestão administrativa e financeira do projeto de desenvolvimento institucional 

intitulado: “Parque Cidades das Abelhas na Perspectiva do desenvolvimento 

institucional da UFSC”. (Ref. Parecer nº 30/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.043967/2017-95) 
 

Nº 34/2018/CC - Aprovar Termo de Convênio a ser celebrado entre UFSC, Florestal 

Gateados LTDA., com a interveniência da FAPEU, tendo por objeto a execução do 

projeto de pesquisa intitulado “Monitoramento e Análise de Áreas Experimentais na 

empresa Florestal Gateados”. (Ref. Parecer nº 31/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.078507/2017-88) 
 

Nº 35/2018/CC - Aprovar o Termo de Cooperação a ser celebrado entre a UFSC, 

Petrobrás, Breitener Jaraqui SA, Breitener Tambaqui SA, com a interveniência da 

FEESC, tendo por objeto o desenvolvimento do projeto intitulado: "Aprimoramento e 

validação de plataforma de simulação de plantas heliotérmicas de concentração linear 

com estudos de inovação tecnológicas". (Ref. Parecer nº 29/2018/CC, constante do 

Processo nº 23080.001954/2018-20) 
 

Nº 36/2018/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Convênio nº 2014/78, celebrado 

entre a UFSC e a FEESC, tendo por objeto a execução do projeto intitulado: 

“Benefícios e economia de energia com o uso de isolante térmico na construção civil 

nas diferentes zonas bioclimáticas brasileiras”. (Contrato nº 2014/78). (Ref. Parecer nº 

21/2018/CC, constante do Processo nº 23080.025195/2014-67) 
 

 


