
CONSELHO DE CURADORES 

 

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

uso de suas atribuições, RESOLVE: 
 

 

 

RESOLUÇÕES DE 10 DE MAIO DE 2018 
 

 

Nº 69/2018/CC - Retificar a Resolução nº 54/2018/CC modificando o trecho onde se lê 

“Convênio” para “Contrato”.  

 

Nº 70/2018/CC - Retificar a Resolução nº 59/2018/CC modificando o trecho onde se lê 

“Convênio” para “Contrato”. 

 

Nº 71/2018/CC - Retificar a Resolução nº 55/2018/CC modificando o trecho onde se lê 

“Convênio” para “Contrato”. 
 

Nº 72/2018/CC - Aprovar o contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) e O Ministério da Saúde, com a interveniência da Fundação de 

Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) para execução do projeto de 

extensão denominado "capacitação em atenção à saúde da população penitenciária". 

(Ref. Parecer nº 74/2018/CC, constante do Processo nº 23080.084222/2017-86) 
 

Nº 73/2018/CC - Homologar o contrato celebrado entre a Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) e a Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde de Santa 

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

(FEESC) para execução do projeto “desenvolvimento e operacionalização de 

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

outros sistemas de informação”. (Ref. Parecer nº 75/2018/CC, constante do Processo nº 

23080. 085025/2017-84) 
 

Nº 74/2018/CC - Homologar o termo de convênio celebrado entre a Universidade 

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

Universitária (FAPEU) e a Mdt Indústria, Comércio, Importação e Exportação de 

Implantes S/A para executar o projeto de extensão "Ensaios Experimentais e Numéricos 

para a Avaliação da Conformidade de Implantes Cirúrgicos". (Ref. Parecer nº 
76/2018/CC, constante do Processo nº 23080.033760/2017-11) 
 

Nº 76/2018/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  "programa  de  gestão  manutenção da secretaria executiva do Ministério 

da Saúde". (Ref. Parecer nº 77/2018/CC, constante do Processo nº 23080. 081372/2017-

38) 
 



Nº 77/2018/CC - Aprovar o contrato a ser firmado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) e a Celesc com a interveniência da Fundação de Ensino e 

Engenharia de Santa Catarina (FEESC) para o desenvolvimento e execução do Projeto 

de Pesquisa intitulado “sistema robotizado para inspeção de linhas de distribuição de 

energia elétrica”. (Ref. Parecer nº 78/2018/CC, constante do Processo nº 23080. 

013045/2018-34) 

 

Nº 78/2018/CC - Homologar o contrato firmado entre a Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) e Fundo Nacional de Saúde (FNS) com a interveniência da Fundação 

de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) para execução do projeto de 

extensão "curso a distância para atualização massiva de profissionais que atuam no 

SUS, na área de DST/AIDS e Hepatites Virais". (Ref. Parecer nº 79/2018/CC, constante 

do Processo nº 23080.081182/2017-11) 

 

Nº 79/2018/CC - Aprovar o termo de cooperação entre a Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) e PETROBRAS com a interveniência da Fundação de Ensino e 

Engenharia de Santa Catarina (FEESC) para a execução do projeto de pesquisa 

intitulado: “Avaliação de tecnologias para remoção de compostos orgânicos solúveis da 

água produzida - APCLEAN". (Ref. Parecer nº 80/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.021077/2018-11) 

 

Nº 80/2018/CC - Aprovar o termo de convênio entre a entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) e Whirlpool com a interveniência da Fundação de Ensino e 

Engenharia de Santa Catarina (FEESC) para a execução do projeto de pesquisa 

intitulado: “Desenvolvimento de atividades de pesquisa para aumento de eficiência e 

confiabilidade e compressores alternativos Herméticos”. (Ref. Parecer nº 81/2018/CC, 

constante do Processo nº 23080.012086/2018-11) 

 

Nº 81/2018/CC - Aprovar o termo de contrato a ser celebrado entre a Universidade 

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

Catarina (FEESC) no apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto 

Institucional intitulado “Programa Institucional de Apoio Pedagógico aos Estudantes - 

PIAPE”. (Ref. Parecer nº 82/2018/CC, constante do Processo nº 23080.082257/2017-

81) 

 



Nº 82/2018/CC - Aprovar o Termo de Convênio Tripartite a ser firmado entre a 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), ESI South América Comércio e 

Serviços de Informática LTDA e Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina 

(FEESC), tendo como objetivo a execução do Projeto de Pesquisa intitulado: 

"Desenvolvimento de métodos numéricos aplicados a problemas vibroacústicos". (Ref. 

Parecer nº 83/2018/CC, constante do Processo nº 23080. 019877/2018-64) 

 

Nº 83/2018/CC - Aprovar o termo de Convênio entre a Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) e Whirlpool com a interveniência da Fundação de Ensino e 

Engenharia de Santa Catarina (FEESC) para a execução do projeto de pesquisa 

intitulado: Técnicas de Sensoriamento Virtual Aplicadas à Refrigeração. (Ref. Parecer nº 

84/2018/CC, constante do Processo nº 23080.021964/2018-81) 

 

Nº 84/2018/CC - Aprovar o termo de cooperação que entre si celebram Petróleo 

Brasileiro S/A (PETROBRAS) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (UNESP) com a interveniência 

da Fundação para o Desenvolvimento da UNESP (FUNDUNESP), parao 

desenvolvimento do projeto intitulado "avaliação integrada de áreas de passivo 

ambiental, tendo como área-alvo a ocorrência de Miguel Pereira, RJ". (Ref. Parecer nº 

85/2018/CC, constante do Processo nº 23080. 011007/2018-47) 

 

Nº 85/2018/CC - Aprovar o termo de convênio celebrado entre a Fundação Educacional 

de Criciúma (FUCRI), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Fundação de 

Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) para a execução do Projeto de 

Pesquisa intitulado “Modelagem do mercado imobiliário para fins fiscais”. (Ref. Parecer 

nº 86/2018/CC, constante do Processo nº 23080.003058/2018-03) 

 

Nº 86/2018/CC - Aprovar a solicitação de baixa de um banho de infravermelho, 

patrimônio nº 189262, que estava localizado na sala de exame da neonatologia do 

Hospital Universitário – HU. (Ref. Parecer nº 87/2018/CC, constante do Processo nº 

23080. 054177/2015-73) 

 

Nº 87/2018/CC - Aprovar a prestação de contas final relativo ao Contrato nº 521/2012, 

firmados entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de 

Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), que teve como objeto o apoio na 



execução do projeto curso de pós-graduação “gestão da assistência farmacêutica – 

EaD”, especialização latu senso. [Termo de cooperação FNS nº 268/2012]. (Ref. Parecer 

nº 88/2018/CC, constante do Processo nº 23080.058955/2012-51) 

 

Nº 88/2018/CC - Aprovar a Prestação de Contas dos Contratos nº 455/2012 e 184/2013, 

firmados entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de 

Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE), tendo por objeto o processo de 

seleção de residência médica do Hospital Universitário – HU e sua continuidade. (Ref. 

Parecer nº 89/2018/CC, constante do Processo nº 23080.037048/2012-78) 

 

Nº 89/2018/CC - Aprovar a prestação de contas final relativo ao Contrato nº 486/2012, 

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

e Engenharia de Santa Catarina (FEESC), que teve como objeto a cooperação técnica na 

execução do projeto de extensão “Curso de capacitação para tutores e professores para 

EAD”, derivado do contrato firmado entre a UFSC e o Estado de Santa Catarina por 

intermédio da Polícia Militar do Estado. (Ref. Parecer nº 90/2018/CC, constante do 

Processo nº 23080.039437/2012-38) 

 

Nº 90/2018/CC - Aprovar a prestação de contas relativo ao Convênio nº 19/2014, 

firmados entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC - Convenente), a 

Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU - Interveniente) e a 

EMBRAER S/A (Concedente), para desenvolvimento de atividades conjuntas de 

pesquisa científica e tecnológica (P&D), com o desenvolvimento do projeto “estudo de 

soluções para atenuação de ruído em dutos de aeronaves”. (Ref. Parecer nº 91/2018/CC, 

constante do Processo nº 23080.049050/2013-71) 

 

Nº 91/2018/CC - Aprovar a prestação de contas do contrato nº 016/2011, firmado entre 

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

(FUNJAB). O qual tem como objeto o “Apoio a execução do projeto de extensão 

referente à realização de um Curso de Pós Graduação Lato Sensu, em nível de 

Especialização em Direito Processual Civil”. (Ref. Parecer nº 92/2018/CC, constante do 

Processo nº 23080.013465/2010-63) 

 

Nº 93/2018/CC - Aprovar a prestação de contas do contrato nº 506/2012, firmado entre 

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



de Santa Catarina (FEESC). O qual tem como objeto prestação de serviço pela 

Fundação para apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto: 

"Manutenção de Aprimoramento dos sistemas Ywapa e Ywyra Versão 3.0", financiado 

pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI). (Ref. Parecer nº 

94/2018/CC, constante do Processo nº 23080. 052834/2012-03) 

 

Nº 94/2018/CC - Aprovar a prestação de contas final relativo ao Contrato nº 245/2013, 

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

e Engenharia de Santa Catarina (FEESC), que teve como objeto a cooperação técnica e 

administrativa para o gerenciamento dos recursos na execução do projeto de pesquisa 

“continuidade de inovação tecnológica e integração de sistemas de Telemedicina e 

Telessaúde”, derivado de acordo firmado entre a UFSC e a Secretaria de Estado da 

Saúde/Fundo Estadual da Saúde (Contrato nº 451/UFSC/SES). (Ref. Parecer nº 

95/2018/CC, constante do Processo nº 23080. 043400/2013-95) 

 

Nº 95/2018/CC - Aprovar a prestação de contas do contrato nº 120/2015, firmado entre 

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

(FUNJAB). O qual tem como objeto a “Prestação de serviço pela Fundação para apoio 

administrativo e financeiro para execução do projeto PAPO SÉRIO". (Ref. Parecer nº 

96/2018/CC, constante do Processo nº 23080. 024481/2015-96) 

 

Nº 96/2018/CC - Aprovar a prestação de contas do contrato nº 120/2015, firmado entre 

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

(FUNJAB). O qual tem como objeto a “Prestação de serviço pela Fundação para apoio 

administrativo e financeiro para execução do projeto PAPO SÉRIO". (Ref. Parecer nº 

97/2018/CC, constante do Processo nº 23080.055014/2016-99) 

 

Nº 97/2018/CC - Aprovar a prestação de contas do contrato nº 211/2013, firmado entre 

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

Extensão Universitária (FAPEU). O qual tem como objeto o projeto intitulado “IV 

Congresso Latino Americano De Biotecnologia De Algas E IV Workshop Da Redalgas”, 

financiado por emenda parlamentar e vigência de 14/11/2013 a 30/03/2014. (Ref. 

Parecer nº 98/2018/CC, constante do Processo nº 23080.047447/2013-28) 

 



Nº 98/2018/CC - Aprovar a prestação de contas final relativo ao Contrato nº 156/2011, 

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

e Engenharia de Santa Catarina (FEESC), que teve como objeto a cooperação para o 

projeto de extensão “curso à distância sobre etiquetagem da eficiência energética de 

edificações”. (Ref. Parecer nº 99/2018/CC, constante do Processo nº 23080. 

027554/2011-78) 

 

Nº 99/2018/CC - Aprovar a prestação de contas do convênio 2013/61, firmado entre a 

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

Santa Catarina (FEESC) e Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto (SIMAE). O qual 

tem como objeto a “Estudo de Tratabilidade da Água do Rio do Peixe e Alternativas de 

Tratamento par Estação de Tratamento de Água (ETA) de Joaçaba”. (Ref. Parecer nº 

100/2018/CC, constante do Processo nº 23080. 038263/2013-77) 

 

Nº 100/2018/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Contrato nº 290/2010 firmado 

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

Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), que teve como objeto a execução do 

projeto denominado "Coleta, análise, consistência e envio de dados hidrométricos, 

quantitativos e qualitativos", financiado pela Agência Nacional de Água (ANA). (Ref. 

Parecer nº 102/2018/CC, constante do Processo nº 23080.044266/2010-05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


