
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 121/2018/CC – Aprovar a Prestação de Contas do Contrato n 129/2010, firmado 

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

Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), tendo como objeto a prestação de serviço 

pela Fundação para a execução do Projeto de Extensão “Centro de Especialidades 

Odontológicas”, financiado pelo Fundo Estadual de Saúde. (Ref. Parecer nº 

127/2018/CC, constante no processo nº 23080.011828/2010-26). 

 

Nº 122/2018/CC – Aprovar a Prestação de Contas do contrato nº 137/2010, firmado 

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

Pesquisa e Extensão Universidade (FAPEU). O qual tem como objeto a Prestação de 

Serviço pela FAPEU na execução do projeto de pesquisa “Engenharia reversa no 

sistema de AC-Online do Serpro Laboratório Virtual de Autoridades Certificadoras”, 

financiado pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO). (Ref. Parecer 

nº 126/2018/CC, constante no processo nº 23080.001026/2010-16) 

 
RESOLUÇÕES DE 07 DE JUNHO DE 2018 

 

Nº 133/2018/CC – Aprovar a prestação de contas do contrato nº 280/2008, 

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 

cooperação técnica e administrativa para apoio na implementação do Projeto de 

Pesquisa Institucional para Desenvolvimento de Processos de Tecnologia da 

informação do Núcleo de Processamento de Dados, financiado pelo UFSC. (Ref. 

Parecer nº 119/2018/CC, constante no processo nº 23080.060012/2008-10). 

 

Nº 134/2018/CC – Aprovar a Prestação de Contas do contrato nº 134/2009, 

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 “III Congresso de Direito de Autor e Interesse Público”. (Ref. Parecer nº 

117/2018/CC, constante do Processo nº 23080.014379/2009-34). 

 
 

RESOLUÇÕES DE 19 DE JUNHO DE 2018 

Nº 120/2018/CC – Retificar a Resolução nº 117/2018/2018/CC modificando o 

trecho onde se lê “Termo de Execução Descentralizada – TED” para “contrato 

firmado entre a UFSC e a Fundação de Amparo a Pesquisa e Extensão 

Universitária (FAPEU)”. 
 

RESOLUÇÕES DE 21 DE JUNHO DE 2018 



Nº 123/2018/CC – Aprovar o Termo de Cooperação entre a Universidade Federal 

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

Catarina (FEESC) e PETROBRÁS para a execução do projeto de pesquisa 

intitulado: “Fenômenos Térmicos em Poços de Petróleo e Gás II”. (Ref. Parecer 

nº 129/2018/CC, constante no processo nº 23080.006685/2018-98). 

 

Nº 124/2018/CC – Aprovar o contrato entre a Universidade Federal de Santa 

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

(FAPEU) para execução do projeto de extensão denominado "Estratégias para o 

fortalecimento da atenção na saúde das mulheres em situação de violência 

doméstica e sexual" a ser firmado entre a UFSC e o FNS/ Ministério da Saúde. 

(Ref. Parecer nº 130/2018/CC, constante no processo nº 23080.085100/2017-15). 

 

Nº 125/2018/CC – Aprovar o contrato a ser efetuada pela Universidade Federal 

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

Universitária (FAPEU) para apoio administrativo e financeiro para execução do 

Prometo de Extensão intitulada "Apoio Técnico no Planejamento de 

Investimentos do Setor de Aviação Civil". (Ref. Parecer nº 131/2018/CC, 

constante no processo n° 23080.011055/2018-35). 

 

Nº 126/2018/CC – Aprovar o Termo de Cooperação a ser celebrado entre a 

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

Engenharia em Santa Catarina (FEESC) e a PETROBRAS que tem por objetivo 

dar início ao projeto de pesquisa: Estudo da aplicação de campos magnéticos 

com foco na redução de bioincrustações em equipamentos de processo. (Ref. 

Parecer nº 132/2018/CC, constante no processo nº 23080.028611/2018-11). 
 

Nº 127/2018/CC - Aprovar do Termo de Cooperação a ser firmado entre a 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Petróleo Brasileiro - 

PETROBRAS, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), com a 

interveniência da Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da 

UFRRJ (FAPUR), para desenvolvimento do projeto intitulado "Uso de cascalho 

de perfuração e fontes de matéria orgânica na produção de adubo organomineral 

para o cultivo de oleaginosas, espécies florestais e na recuperação de áreas 

degradadas: aspectos químicos e biológicos". (Ref. Parecer nº 133/2018/CC, 

constante no processo nº 23080.014513/2018-98). 

 

Nº 128/2018/CC – Aprovar o Termo de Cooperação a ser celebrado entre a 

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

Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a PETROBRAS que tem por objeto dar 

início ao Projeto VANT3D-Inspeção Óptica Tridimensional por Veículo Aéreo 

Não Tripulado. (Ref. Parecer nº 135/2018/CC constante no processo nº 

23080.020657/2018-83). 

 

Nº 129/2018/CC – Aprovar o Termo de Cooperação a ser celebrado entre a 

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



Engenharia de Santa Catarina (FEESC) para o apoio administrativo e financeiro 

para execução de ações de extensões vinculadas à Escola de Extensão da UFSC. 

(Ref. Parecer nº 134/2018/CC constante no processo nº 23080.004600/2018-37). 

 

 

   

 

 

 

 


