
CONSELHO DE CURADORES 

 

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

uso de suas atribuições, RESOLVE: 
 

RESOLUÇÕES DE 07 DE MARÇO DE 2019 

 

Nº 7/2019/CC - Homologar o Termo de Convênio a ser celebrado entre a Universidade 

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

Catarina (FEESC) e a Whirlpool S.A., que tem por objetivo a execução do projeto 

intitulado “Modelagem de Eletrobombas de Eletrodomésticos e Análise Numérica do 

Desempenho de Tecnologias de Gerenciamento Térmico, Eletromagnetismo e NVH da 

Indústria de Motores Elétricos”. (Ref. Parecer nº 261/2018/CC, constante do Processo 

nº 23080.045704/2018-00). 

 

Nº 8/2019/CC - Homologar o convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

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

e a EMBRACO indústria de compressores e soluções em refrigeração Ltda, que tem por 

objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de 

compressores e subsistema de baixa percepção de ruído”. (Ref. Parecer nº 1/2019/CC, 

constante do Processo nº 23080.078605/2018-04). 

 

Nº 9/2019/CC - Homologar o Acordo de Parceria a ser celebrado entre a Universidade 

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

Catarina (FEESC) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Direção Regional 

da Bahia SENAI/DR/BA, que tem por objetivo a execução do Projeto de Pesquisa 

intitulado “Modelo de Desenvolvimento de Tecnologia e Modelo de Desenvolvimento 

de Produtos para Instituições de Pesquisa & Desenvolvimento & Inovação". (Ref. 

Parecer nº 8/2019/CC, constante do Processo nº 23080.055533/2018-19). 

 

Nº 10/2019/CC - Homologar o Convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal 

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

(FEESC) e a Reivax S/A Automação e Controle, que tem por objetivo a execução do 

projeto de pesquisa intitulado “Projeto e análise de unidade servopneumática de 

regulação de velocidade de turbinas hidrelétricas”. (Ref. Parecer nº 7/2019/CC, 

constante do Processo nº 23080.086931/2018-87). 

 

Nº 11/2019/CC - Homologar o Contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

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

(FEPESE), que tem por objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Estudos 

e análise técnica para a prevenção de inundações no município de Santo Amaro da 

Imperatriz”. (Ref. Parecer nº 5/2019/CC, constante do Processo nº 23080.076962/2018-

20). 

 

Nº 12/2019/CC - Homologar o Convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC), a Empresa Brasileira de Compressores (EMBRACO) e a 

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC), que tem por objetivo a 

execução do projeto de pesquisa intitulado “Estudos sobre novos conceitos de sistemas 

de refrigeração para aplicações domésticas e comerciais”. (Ref. Parecer nº 4/2019/CC, 



constante do Processo nº 23080.085758/2018-08). 

 

Nº 13/2019/CC - Homologar o convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de amparo a pesquisa e extensão Universitária 

(FAPEU) e a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), que tem por objetivo a 

execução do projeto de pesquisa intitulado “Ampliação e atualização da infraestrutura 

de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina”. (Ref. Parecer nº 7/2019/CC, 

constante do Processo nº 23080.030590/2018-95). 

 

Nº 14/2019/CC - Homologar o contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Estudos e Pesquisas socioeconômicos 

(FEPESE), que tem por objetivo a execução do projeto de extensão intitulado 

“Desenvolvimento de novas funcionalidades no sistema integrado de informações sobre 

Desastres S2ID”. (Ref. Parecer nº 3/2019/CC, constante do Processo nº 

23080.073374/2018-34). 

 

Nº 15/2019/CC - Homologar o contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

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

(FAPEU), que tem por objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Vigilância 

sistemática da resistência antimicrobiana das cepas neisseria gonorrhoeae circulantes no 

Brasil”. (Ref. Parecer nº 2/2019/CC, constante do Processo nº 23080.073959/2018-54). 

 

Nº 16/2019/CC - Homologar o Termo de Convênio a ser celebrado entre a Universidade 

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

Catarina (FEESC) e a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina, que 

tem por objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Alinhamento da 

academia de polícia civil do estado de Santa Catarina ao modelo de Universidade 

Corporativa em Rede - UCR”. (Ref. Parecer nº 6/2019/CC, constante do Processo nº 

23080.002666/2018-92). 

 

Nº 17/2019/CC - Homologar o contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Estudos e Pesquisas socioeconômicos 

(FEPESE), que tem por objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Apoio 

técnico especializado para desenvolvimento e elaboração de estudos e engenharia”. 

(Ref. Parecer nº 10/2019/CC, constante do Processo nº 23080.083739/2018-39). 

 

Nº 19/2019/CC - Homologar o contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

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

(FAPEU), que tem por objetivo a execução do projeto intitulado “Produção, 

Caracterização e Avaliação Biológica de Poli-éter-éter-cetona sulfonado para aplicação 

em Implantodontia”. (Ref. Parecer nº 9/2019/CC, constante do Processo nº 

23080.006397/2018-33). 

 

Nº 20/2019/CC - Homologar o Termo de Convênio a ser celebrado entre a Universidade 

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

Catarina (FEESC) e a Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde, que tem 

por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Pesquisa e desenvolvimento 

de modelos, protocolos de soluções tecnológicas para a Telemedicina”. (Ref. Parecer nº 

263/2018/CC, constante do Processo nº 23080.085025/2017-84). 

 



Nº 21/2019/CC - Homologar o contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

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

(FEPESE), que tem por objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Curso à 

distância para capacitação dos módulos de Registro e Reconhecimento Federal, Ações 

de Resposta e Reconstrução do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres – 

S2ID”. (Ref. Parecer nº 11/2019/CC, constante do Processo nº 23080.035475/2018-15). 

 

Nº 22/2019/CC - Homologar o Termo de Convênio a ser celebrado entre a Universidade 

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

Catarina (FEESC) e a VIDEOLAR - INNOVA S.A., que tem por objetivo a execução do 

projeto de intitulado “Análise Energética de uma CGVE - Central de Geração de Vapor 

e Energia e Desenvolvimento de Projeto de MDL – Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo”. (Ref. Parecer nº 266/2018/CC, constante do Processo nº 23080.068964/2018-

45). 

 

Nº 23/2019/CC - Homologar o Termo de Convênio 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., que tem por objetivo a execução do 

projeto de pesquisa intitulado “Ferramentas de monitoramento e quantificação da 

depleção de massa de hidrocarbonetos de petróleo em fontes de contaminação para o 

apoio no encerramento de casos de contaminação”. (Ref. Parecer nº 264/2018/CC, 

constante do Processo nº 23080.084970/2018-40). 

 

Nº 24/2019/CC - Homologar o contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

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

(FAPEU), que tem por objetivo a execução do projeto extensão intitulado “Centro 

Colaborador em alimentação e nutrição do Escolar de Santa Catarina - CECANE/SC”. 

(Ref. Parecer nº 10/2019/CC, constante do Processo nº 23080.080221/2018-43). 

 

Nº 26/2019/CC - Homologar o convênio a ser firmado entre a Universidade Federal de 

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

(FAPEU) e a Oligo Basics Agroindutrial Ltda, que tem por objetivo a execução do 

projeto de pesquisa intitulado “Óleos funcionais e ácidos orgânicos como promotores de 

crescimento na dieta de leitões desmamados”. (Ref. Parecer nº 258/2018/CC, constante 

do Processo nº 23080.050188/2018-27). 

 

Nº 27/2019/CC - Homologar o Termo de Convênio a ser celebrado entre a Universidade 

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

Catarina (FEESC), Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) e Empresa 

Brasileira de Compressores (EMBRACO), que tem por objetivo a execução do projeto 

de Pesquisa intitulado “Nanopartículas de grafite 2D turbostrático para aplicações 

tribológicas”. (Ref. Parecer nº 257/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.052700/2018-70). 

 

Nº 28/2019/CC - Homologar o contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

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

(FAPEU), que tem por objetivo a execução do projeto intitulado “Curso de 

especialização em atenção básica em saúde – 2018”. (Ref. Parecer nº 247/2018/CC, 

constante do Processo nº 23080.078556/2018-00). 

 



Nº 29/2019/CC - Aprovar a prestação de contas do contrato nº 202/2010 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 

“Fortalecendo as ações de agricultura urbana e periurbana da região norte/nordeste de 

Santa Catarina: continuidade do Centro de Apoio Terra Viva a agricultura urbana e 

periurbana da região metropolitana de Joinville”. (Ref. Parecer nº 16/2019/CC, 

constante do Processo nº 23080.025456/2010-15). 

 

Nº 30/2019/CC - Homologar o convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de amparo a pesquisa e extensão Universitária 

(FAPEU) e a MSC MED Engenharia e Tecnologia Médica Ltda., que tem por objetivo a 

execução do projeto de pesquisa intitulado “Estudo de Materiais Poliméricos em 

Dispositivos Poliméricos”. (Ref. Parecer nº 12/2019/CC, constante do Processo nº 

23080.073202/2018-61). 

 

Nº 31/2019/CC - Homologar o Termo de Convênio 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., que tem por objetivo a execução do 

projeto de pesquisa intitulado “Shearografia para inspeção de reparos compósitos em 

dutos rígidos com ênfase em aplicações submarinas (shic-sub)”. (Ref. Parecer nº 

265/2018/CC, constante do Processo nº 23080.077432/2018-07). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


