
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 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 23080.0037048/2012-78). 

 
RESOLUÇÕES DE 07 DE JUNHO DE 2018 

 

Nº 110/2018/CC - Homologar o contrato celebrado entre o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), a Fundação do Ensino de Engenharia em Santa Catarina (FEESC), 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. (IPT), Fundação de 

Apoio ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas (FIPT), Companhia Brasileira de 

Metalurgia e Mineração (CBMM) e a WEG e o Termo de Convênio de Cooperação 

Científica e Tecnológica a ser celebrado entre a UFSC, a FEESC, IPT, FIPT, CBMM e a 

WEG que tem por objeto execução do projeto de pesquisa intitulado: Desenvolvimento 

do Processo de obtenção de Ímãs Permanentes de Didímio-Ferro-Boro partindo do 

Óxido de Didímio. (Ref. Parecer nº 114/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.003227/2018-05). 
 

Nº 111/2018/CC - Aprovar o Acordo de Cooperação Tripartite celebrado entre a 

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

em Santa Catarina (FEESC) e REDETEC, tendo como objetivo dar início ao projeto: 

Implantação de Laboratório de Desempenho para Avaliação da NBR 15.575, na 

qualidade de integrante, na Rede Sibratec de Desempenho em Edificações 

Habitacionais, dos componentes Serviços Tecnológicos e Extensão, do SIBRATEC. 

(Ref. Parecer nº 115/2018/CC, constante do Processo nº 23080.020519/2018-02). 
 

Nº 112/2018/CC - Aprovar o termo aditivo referente ao termo de convênio entre a 

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

Extensão Universitária (FAPEU) e ALLTECH para dar continuidade a execução do 

projeto de pesquisa intitulado: “Avaliação dos Suplementos ALL-GRICH e BIOPLEX-

TR-Se Peixe para a Tilápia-do-Nilo”. (Ref. Parecer nº 121/2018/CC, constante do 

Processo nº 23080.045149/2015-65). 
 

Nº 113/2018/CC – Aprovar o termo de convênio tripartite firmado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação do Ensino de Engenharia em Santa 

Catarina (FEESC) e Fundação CERTI para execução do projeto de extensão intitulado 



“Projeto Alexandria: plano de criação de instituição de neoaprendizagem para habitat de 

inovação.” (Ref. Parecer nº 118/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.017613/2018-76) 
 

Nº 114/2018/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Contrato nº 214/2011, firmado 

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

Engenharia de Santa Catarina (FEESC), que teve como objeto o projeto de extensão: 

“Produção dos módulos introdutórios do programa nacional de formação continuada em 

tecnologia educacional – PROINFRO integrado (Ref. Parecer Nº 116/2018/CC, 

constante do Processo nº 23080.047148/2011-21). 
 

Nº 115/2018/CC - Aprovar a solicitação de revisão de multa referente ao atraso na 

entrega de tese. (Ref. Parecer nº 123/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.024879/2018-75). 
 

Nº 116/2018/CC - Aprovar a reconsideração de multa. (Ref. Parecer nº 124/2018/CC, 

constante do Processo nº 23080.018547/2018-51). 

 

N° 117/2018/CC – Homologar o Termo de Execução Descentralizada – TED, para 

execução do projeto de extensão intitulado “Elaboração de estudos afetos ao 

planejamento e à gestão de outorgas portuárias e à sustentabilidade dos sistemas de 

inteligência logística portuária” a ser celebrado entre a Secretaria Nacional de Portos 

(SNP/MPTA), a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). (Ref. Parecer nº 

122/2018/CC, constante do Processo nº 23080.006795/2018-50). 

 

Nº 118/2018/CC – Aprovar a prestação de contas do contrato nº 081/2014, 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 a prestação de serviço pela 

fundação para apoio administrativo e financeiro para execução de projeto de extensão: 

“As Florestas nas Escolas de Campo”, financiado pelo Ministério da Educação – MEC. 

(Ref. Parecer nº 120/2018/CC, constante do Processo nº 23080.019762/2014-46). 
 

 
 
 

 


