
CONSELHO DE CURADORES 

 

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

uso de suas atribuições, RESOLVE: 
 

RESOLUÇÕES DE 16 DE AGOSTO DE 2018 
 

Nº 139/2018/CC – Aprovar o Termo de Aditivo de Cooperação a ser celebrado entre a 

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

Santa Catarina (FEESC) e a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), que tem por objeto dar 

início ao projeto: “Adequações e melhorias no modelo matemático SCBR(Solução 

Corretiva Baseada no Risco) para a previsão de cenários acidentais e apoio ao 

gerenciamento ambiental de áreas contaminadas no setor de petróleo e gás”. (Ref. 

Parecer nº 148/2018/CC, constante do Processo nº 23080.034467/2015-09). 

 

Nº 140/2018/CC – Aprovar o contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos 

(FEPESE) tendo como objetivo dar início ao projeto de extensão intitulado "REMEP – 

FLN  - Rede Metropolitana de Educação e Pesquisa da Região de Florianópolis". (Ref. 

Parecer 149/2018/CC, constante do Processo nº 23080.034322/2018-42). 

 

Nº 141/2018/CC – Aprovar o contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

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

(FAPEU) que tem por objeto dar apoio administrativo e financeiro para execução do 

projeto de extensão intitulado "Sistema de Identidade Visual Núcleo de Abordagem 

Sistêmica do Design - NASDesign". (Ref. Parecer 150/2018/CC, constante do Processo 

nº 23080.033698/2017-59). 

 

Nº 142/2018/CC - Aprovar a prestação de contas do contrato nº 64/2009 firmado entre a 

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

e Extensão Universitária (FAPEU), para implementação do Projeto “Um estudo aberto, 

multicêntrico e de seguimento para avaliar a segurança e a eficácia a longo prazo do 

Brivaracetam utilizado como tratamento para portadores de epilepsia”, financiado pela 

PPD Development LP. (Ref. Parecer 151/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.004248/2009-49). 
 

Nº 144/2018/CC - Aprovar a prestação de contas relativa ao contrato nº 

100/2000, 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 na execução do projeto de pesquisa 

e desenvolvimento “Dispositivo de Controle para Usinas Eólicas”, derivado do 

contrato entre a UFSC e a Reivax Indústria e Comércio de Instrumentação 

Eletrônica e Controle Ltda. (Ref. Parecer 152/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.006512/2010-12). 

 

Nº 145/2018/CC - Aprovar a prestação de contas relativa ao contrato nº 239/2009, 

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

Arthur Boiteux (FUNJAB), que teve como objeto a cooperação administrativa para 



implantação de turma especial do “Curso de Pós-graduação stricto sensu (mestrado em 

Direito)”, como trata o contrato firmado entre a UFSC e a Fundação Universitária do 

Desenvolvimento do Oeste (Fundeste/Unochapecó). (Ref. Parecer 153/2018/CC, 

constante do Processo nº 23080.041646/2008-65). 

 

Nº 146/2018/CC - Aprovar a prestação de contas do contrato nº 269/2009 firmado entre 

a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) com a Fundação de Amparo a 

Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), para implementação do projeto de 

extensão “8º Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão - SEPEX”, financiado pelo 

Ministério da Educação. (Ref. Parecer 154/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.036043/2009-22). 

 

Nº 147/2018/CC - Homologar o contrato firmado entre a Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) com a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE), 

para execução do Projeto Institucional intitulado “Organização do processo seletivo da 

residência médica do Hospital Universitário”. (Ref. Parecer 147/2018/CC, constante do 

Processo nº 23080.001721/2018-27). 

 

Nº 148/2018/CC - Homologar o termo de cooperação celebrado entre a Universidade 

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

Catarina (FEESC) e a VALE S.A que tem por objeto dar início ao projeto: “Sistema 

Multiporta para o aproveitamento de energia proveniente da frenagem regenerativa em 

locomotivas diesel-elétrica”. (Ref. Parecer 148/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.029736/2018-50). 

 

Nº 149/2018/CC - Homologar o termo de cooperação celebrado entre a Universidade 

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

Catarina (FEESC) e a Petróleo Brasileiro S/A que tem por objeto a execução do projeto: 

“Desenvolvimento de permutadores de Calorcompactos Soldados por Difusão – Fase 

3”. (Ref. Parecer 155/2018/CC, constante do Processo nº 23080.039889/2018-13). 

 

Nº 150/2018/CC – Homologar o Termo de Convênio celebrado entre a Universidade 

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

Catarina (FEESC) e a WHIRLPOOL que tem por objeto dar início ao Projeto de 

Pesquisa intitulado: "Modelagem Matemática das transformações de alimentos porosos 

durante o cozimento na cavidade de fornos domésticos/ Mathematical modeling of food 

cooking into a domestic oven cavity". (Ref. Parecer 156/2018/CC, constante do 

Processo nº 23080.030032/2018-20). 

 

Nº 151/2018/CC - Homologar a baixa de veículos inservíveis, os quais estão ocupando 

espaço físico nas dependências da UFSC e causando graves riscos de saúde pública. 

(Ref. Parecer 157/2018/CC, constante do Processo nº 23080.009631/2018-84). 


