
CONSELHO DE CURADORES 

 

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

uso de suas atribuições, RESOLVE: 
 

 

 

RESOLUÇÕES DE 22 DE MARÇO DE 2018 
 

 

Nº 38/2018/CC – Aprovar a Prestação de Contas da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) referente ao exercício financeiro de 2017, 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 161, de 1º de novembro de 2017, na Decisão Normativa – 

TCU nº 163, de 6 de dezembro de 2017 e no Anexo Único da Portaria TCU nº 65, de 28 

de fevereiro de 2018. (Ref. Parecer nº 38/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.015401/2018-54) 
  

Nº 39/2018/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 2018, nos termos da Lei nº Lei nº 13.587, de 02 de Janeiro de 2018. 
 

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

1.681.584.154,00 (um bilhão, seiscentos e oitenta e um milhões, quinhentos e ointenta e 

quatro mil e cento e cinquenta e quatro reais), sendo para Universidade Federal de Santa 

Catarina R$ 1.450.340.121,00 (um bilhão, quatrocentos e cinquenta milhões, trezentos e 

quarenta mil e cento e vinte e um reais), e para o Hospital Universitário R$ 

231.244.033,00 (duzentos e trinta e um milhões, duzentos e quarenta e quatro mil e 

trinta e três 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$ 1.681.584.154,00 (um bilhão, 

seiscentos e oitenta e um milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, cento e cinquenta e 

quatro reais), sendo para Universidade Federal de Santa Catarina R$ 1.450.340.121,00 

(um bilhão, quatrocentos e cinquenta milhões, trezentos e quarenta mil e cento e vinte e 

um reais), e para o Hospital Universitário R$ 231.244.033,00 (duzentos e trinta e um 

milhões, duzentos e quarenta e quatro mil e trinta e três reais), conforme a programação 

especificada no Quadro II, em anexo. 
  Art. 4º Fica aberto o Crédito Orçamentário para o exercício de 

2018, no valor de R$ 1.450.340.121,00 (um bilhão, quatrocentos e cinquenta milhões, 

trezentos e quarenta mil e cento e vinte e um reais), sendo para Universidade Federal de 

Santa Catarina  R$ 1.450.340.121,00 (um bilhão, quatrocentos e cinquenta milhões, 

trezentos e quarenta mil e cento e vinte e um reais), e para o Hospital Universitário R$ 

231.244.033,00 (duzentos e trinta e um milhões, duzentos e quarenta e quatro mil e 

trinta e três reais), nos termos da Lei nº 13.587 de 02 de Janeiro de 2018, DOU de 02 de 

Janeiro de 2018. (Ref. Parecer n.º 34/2018/CC, constante do Processo nº. 

23080.012204/2018-83) 



 

Nº 40/2018/CC - Aprovar o termo de doação de bens móveis por parte da Agência 

Nacional de Telecomunicações (ANATEL) em favorecimento da UFSC Joinville. (Ref. 

Parecer nº 35/2018/CC, constante do Processo nº 23080.080673/2017-44) 
 

Nº 41/2018/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Contrato nº 236/2013, firmado entre 

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

Extensão Universitária (FAPEU), tendo como objeto o projeto intitulado: “5ª Edição do 

Curso de Capacitação Básica Continuada, orientação de prevenção, preparação, resposta 

e reconstrução.” (Ref. Parecer nº 36/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.073385/2013-18) 
 

Nº 42/2018/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Contrato nº 80/2012, firmado entre 

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

Extensão Universitária (FAPEU), tendo por objeto a cooperação técnica e o suporte 

financeiro para a continuidade da execução da obra do edifício do projeto: “Tecnologias 

Sociais para a Gestão da Água”. (Ref. Parecer 37/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.047040/2011-39) 
 

Nº 43/2018/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Contrato nº 057/2011, firmado entre 

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

(FUNJAB), tendo por objeto a prestação de serviços para a realização de concurso 

público para ingresso na carreira de docente na UFSC. (Ref. Parecer nº 39/2018/CC, 

constante do Processo nº 23080.008480/2011-71) 
 

Nº 44/2018/CC - Aprovar o Contrato a ser firmado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo a Pesquisa e Extensão Universitária 

(FAPEU), tendo como objeto a gestão administrativa e financeira do Projeto de 

Extensão intitulado: “Ação Saberes Indígenas na Escola – Núcleo SC: Favorecer, 

Orientar, Fortalecer, Divulgar, Evidenciar e Expandir o acesso de projetos político-

pedagógicos das escolas indígenas”. (Ref. Parecer nº 40/2018/CC, constante do 

Processo nº 23080.078390/2017-32) 
 

Nº 45/2018/CC - Homologar o Termo de Convênio celebrado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) e a VMG Aires Indústria e Comércio de 

Climatização LTDA, com a interveniência da Fundação de Ensino e Engenharia de 

Santa Catarina (FEESC), tendo por objeto a execução do projeto de pesquisa intitulado: 

“Análise numérica-experimental dos condensadores empregados nos sistemas de 

condicionamento de ar veicular MC-70 e RD-130”. (Ref. Parecer nº 41/2018/CC, 

constante do Processo nº 23080.078145/2017-25) 
 

Nº 46/2018/CC - Homologar o Termo de Cooperação celebrado entre Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina 

(FEESC) e Petróleo Brasileiro S/A (Petrobrás) para a realização do projeto 

"Desenvolvimento de Condensadores para Minimização do Consumo de Água em 

Torres de Resfriamento". (Ref. Parecer nº 42/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.002034/2018-29) 
 

Nº 47/2018/CC - Homologar o Segundo Termo Aditivo ao Termo de Cooperação n° 

0050.0094316.14.9 (4600466174), celebrado entre a Petróleo Brasileiro S/A (Petrobrás) 



e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com a interveniência da Fundação 

de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitário (FAPEU), tendo por objeto o acréscimo 

de valor. (Ref. Parecer nº 43/2018/CC, constante do Processo nº 23080.073137/2014-

40) 
 

Nº 48/2018/CC - Aprovar o Termo de Contrato a ser firmado entre a Universidade 

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

Universitário (FAPEU), tendo por objeto a gestão administrativa e financeiramente do 

projeto de desenvolvimento institucional intitulado “Fazenda Experimental da 

Ressacada: inserção social e desenvolvimento de oportunidades em ensino, pesquisa e 

extensão nas ciências agrárias – 2017-2021”. (Ref. Parecer nº 44/2018/CC, constante do 

Processo nº 23080.042550/2017-13) 
 

Nº 49/2018/CC - Aprovar o Termo de Contrato a ser firmado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa 

Catarina (FEESC), tendo por objeto o apoio administrativo e financeiro pela Fundação 

para a execução do Projeto de Extensão intitulado “e SUS Atenção Básica – Etapa 4 - 

Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde/Expansão e consolidação da atenção 

básica (Política Nacional para o estudo e Pesquisa sobre Atenção Básica), visando ao 

fortalecimento do Sistema Único de Saúde – SUS ”. (Ref. Parecer nº 45/2018/CC, 

constante do Processo nº 23080.082718/2017-15) 
 

Nº 50/2018/CC - Aprovar o Termo de Contrato a ser firmado entre a Universidade 

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

Universitária (FAPEU), que tem por objeto a prestação de serviço pela Fundação para 

apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto de Extensão intitulado 

“Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde/expansão e consolidação da atenção 

básica (política nacional para o estudo sobre atenção básica, visando ao fortalecimento 

do sistema único de saúde – SUS - etapa 04”. (Ref. Parecer nº 46/2018/CC, constante do 

Processo nº 23080.083432/2017-57) 

 

Nº 51/2018/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Contrato nº 125/2010, firmado entre 

a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Ensino e Engenharia 

de Santa Catarina (FEESC), tendo por objeto a cooperação técnica para o 

gerenciamento dos recursos financeiros do projeto de pesquisa e desenvolvimento de 

“Dispositivo de controle para usinas eólicas”. (Ref. Parecer nº 47/2018/CC, constante 

do Processo nº 23080.008778/2010-08) 

 

Nº 52/2018/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Contrato nº 101/2010, firmado entre 

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

Extensão Universitária (FAPEU), tendo por objeto o projeto intitulado: “Otimização da 

Capacidade Comunicação através de imagens impressas – IPQ”. (Ref. Parecer nº 

48/2018/CC, constante do Processo nº 23080.011633/2010-86) 

 

 


