
CONSELHO DE CURADORES 

 

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

uso de suas atribuições, RESOLVE: 
 

 

 

RESOLUÇÕES DE 24 DE MAIO DE 2018 
 

 

 
Nº 101/2018/CC - Retificar a Resolução nº 63/2018/CC modificando o trecho onde se lê 

“Apreciação do” para “Aprovar o”. 
 

Nº 102/2018/CC - Aprovar o Termo de Convênio a ser firmado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), Amplo Engenharia e Gestão de Projetos Ltda e com a 

interveniência da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) para a 

execução de projeto de pesquisa intitulado "Riqueza e composição de espécies de anfíbios 

em áreas de entorno a mineração na Floresta Nacional de Carajás, Pará". (Ref. Parecer nº 
105/2018/CC, constante do Processo nº 23080.009160/2018-12). 
 

Nº 103/2018/CC - Aprovar o termo de contrato celebrado entre a Universidade Federal 

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

(FAPEU) para gerir administrativa e financeiramente o Projeto de Extensão intitulado 

“Adaptação de cursos abertos online e massivos (MOOC) a partir dos materiais do 

curso de Atenção Integral à Saúde do Homem”. (Ref. Parecer nº 106/2018/CC, 

constante do Processo nº 23080.083498/2017-47). 
 

Nº 104/2018/CC - Aprovar o termo de convênio celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) e a FMC Technologies, com interveniência da Fundação do Ensino 

de Engenharia em Santa Catarina (FEESC) para execução do projeto “Análises de Sistema 

de Potência de Distribuição Submarina”. (Ref. Parecer nº 107/2018/CC, constante do 

Processo nº 23080. 012823/2018-78). 
 

Nº 105/2018/CC - Aprovar a minuta de termo aditivo ao termo de convênio 2017/0035 

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

Ensino de Engenharia em Santa Catarina (FEESC) e a Whirlpool, para dar sequência ao 

projeto de pesquisa intitulado “Soluções de metrologia aplicada à refrigeração”. (Ref. 

Parecer nº 108/2018/CC, constante do Processo nº 23080. 017679/2017-85) 

 

Nº 106/2018/CC - Aprovar o termo de convênio a ser celebrado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu - Brasil 

que tem por objeto a execução do projeto de pesquisa intitulado: “Gestão do 



Conhecimento e Competências Essenciais PPGEGC-UFSC/IPTI”. (Ref. Parecer nº 

109/2018/CC, constante do Processo nº 23080.016275/2018-55). 

 

Nº 107/2018/CC - Aprovar a Prestação de Contas relativo ao Contrato nº 256/2011, 

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

Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), que teve como objetivo a 

realização do projeto de “apoio a ANTT no desenvolvimento e implantação de novas 

funcionalidades no sistema de custos operacionais ferroviários e na Ferramenta 

SISLOG – Sistema Logístico e de Transportes”. (Ref. Parecer nº 110/2018/CC, 

constante do Processo nº 23080.051832/2011-16). 

 

Nº 108/2018/CC - Aprovar a Prestação de Contas do contrato 159/2013, 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 para apoio 

administrativo e financeiro para execução do Projeto: "lP Congresso Nacional das 

Engenharias da Mobilidade (CONEMB 2013)". (Ref. Parecer nº 111/2018/CC, 

constante do Processo nº 23080.029252/2013-04). 

 

Nº 109/2018/CC - Aprovar a Prestação de Contas do contrato nº 121/2011, firmado 

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

Pesquisas Sócio-econômicos (FEPESE). O qual tem como objeto a “contratação da 

FEPESE para apoiar a execução do projeto de extensão referente à realização do Curso 

de Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de especialização, em Gestão e Marketing 

Estratégico de Negócios”. (Ref. Parecer nº 112/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.036835/2010-31). 

 

 

 


