
CONSELHO DE CURADORES 

 

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

uso de suas atribuições, RESOLVE: 
 

RESOLUÇÕES DE 20 DE SETEMBRO DE 2018 

 

Nº 161/2018/CC - Aprovar o termo aditivo do contrato a ser 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 de extensão 

intitulado "Modernização de Controle de Acesso dos Restaurantes Universitários da 

UFSC". (Ref. Parecer nº 169/2018/CC, constante do Processo nº 23080.076507/2016-

62). 

 

Nº 162/2018/CC – Aprovar o termo aditivo do convênio PROAD nº 2014/94 a ser 

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

a Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) e a Soluções para Soldagem Ltda (SPS). 

O qual tem como objeto o projeto de extensão intitulado "Desenvolvimento de Novas 

Versões dos Processos TIG e MIG/MAS para obtenção de Elevada Produtividade". 

(Ref. Parecer nº 170/2018/CC, constante do Processo nº 23080.039080/2014-50). 

 

Nº 160/2018/CC – Aprovar o contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

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

(FAPEU) que tem como objeto a execução do projeto II Simpósio Brasileiro sobre 

Praias Arenosas (SBPA) e o XI Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro 

(ENCOGERCO). (Ref. Parecer nº 168/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.024569/2018-51). 

 

Nº 163/2018/CC – Homologar o contrato 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 de extensão intitulado "Qualificação do 

cuidado em rede às pessoas em situação de crise e urgência em saúde mental". (Ref. 

Parecer nº 167/2018/CC, constante do Processo nº 23080.056735/2015-35). 

 

Nº 164/2018/CC – Aprovar do Termo de Convênio a ser celebrado entre a Universidade 

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

Universitária (FAPEU) e Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras S.A.) que tem por objeto 

dar início ao projeto "Adequação de Infraestrutura laboratorial para o projeto Soldagem 

em operação com GMAW, FCAW e aquecimento por indução". (Ref. Parecer nº 

171/2018/CC, constante do Processo nº 23080.042553/2018-20). 

 

Nº 165/2018/CC – Homologar o Termo de Convênio celebrado entre a Universidade 

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

Socioeconômicos (FEPESE) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), tendo como objetivo dar início ao projeto "Realização de estudos 

e análises econômicas que contribuam com a criação de novos negócios no Estado do 

Acre". (Ref. Parecer nº 158/2018/CC, constante do Processo nº 23080.040210/2018-21). 

 

Nº 166/2018/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. (Petrobras), que tem por objeto dar início 

ao projeto: "Tensões Residuais em Risers Flexíveis – TRRIFLEX”. (Ref. Parecer nº 

166/2018/CC, constante do Processo nº 23080.043431/2018-51). 

 

Nº 167/2018/CC - Aprovar a prestação de contas relativa ao contrato nº 108/2010, 

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 que é a “continuidade da implantação 

da rede catarinense de Telemedicina”, derivado do contrato firmado entre a UFSC e a 

Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de saúde (Contrato nº 314/2010/SES – nº 

079/UFSC/2010). (Ref. Parecer nº 172/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.010117/2010-34). 

 

Nº 168/2018/CC - Aprovar a prestação de contas do contrato nº 141/2009, 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 apoiar a execução do projeto 

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

de Especialização, em Odontopediatria. (Ref. Parecer nº 173/2018/CC, constante do 

Processo nº 23080.052776/2008-23). 

 

Nº 169/2018/CC - Aprovar a prestação de contas do contrato nº 365/2012, firmado entre 

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

(FUNJAB). O qual tem como objeto a execução do projeto de extensão intitulado 

“Santa Afro Catarina: Educação patrimonial sobre a presença de africanos e 

afrodescendentes em Santa Catarina”. (Ref. Parecer nº 178/2018/CC, constante do 

Processo nº 23080.017241/2012-92). 

 

Nº 170/2018/CC - Aprovar a prestação de contas do convênio nº 2014/0010, firmado 

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

Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) e a empresa Whirlpool S.A.. O qual tem 

como objeto a execução do projeto de extensão intitulado “Controle sensoriamento 

inteligente aplicado a eletrodomésticos”. (Ref. Parecer nº 179/2018/CC, constante do 

Processo nº 23080.050387/2012-40). 

 

Nº 171/2018/CC - Aprovar a prestação de contas do contrato nº 129/2013 firmado entre 

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

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

para o apoio administrativo e financeiro para execução do Projeto “XXXI Seminário de 

Extensão da Região Sul”. (Ref. Parecer nº 180/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.035923/2013-68). 

 

Nº 172/2018/CC - Aprovar a prestação de contas relativa ao convênio nº 2015/066, 

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

e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a empresa Bundy Refrigeração Brasil 

Indústria e Comércio LTDA, tendo como objeto a execução do projeto intitulado 

“Análise do impacto do tipo de evaporador e sistema de degelo sobre o desempenho de 

um freezer modelo GNP 3166”. (Ref. Parecer nº 181/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.041279/2015-29). 

 



Nº 173/2018/CC - Aprovar a prestação de contas relativa ao convênio nº 132/2011, 

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 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. (Ref. Parecer nº 182/2018/CC, constante do Processo 

nº 23080.018743/2011-50). 

 

Nº 174/2018/CC - Aprovar a prestação de contas do contrato nº 158/2011, firmado entre 

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

Sócio-econômicos (FEPESE), que tem como objeto a gestão financeira e execução do 

processo seletivo para Residência Integrada Multiprofissional em Saúde do hospital 

Universitário da UFSC. (Ref. Parecer nº 183/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.026226/2011-54). 

 

Nº 175/2018/CC - Aprovar a prestação de contas relativa ao convênio nº 77/2016, 

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

e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Timac Agro Indústria e Comércio de 

Fertilizantes LTDA que teve como objeto a execução dos serviços tecnológicos para o 

projeto de extensão sobre macroalgas marinhas do litoral brasileiro. (Ref. Parecer nº 

184/2018/CC, constante do Processo nº 23080.052935/2015-19). 

 

 

 


