
CONSELHO DE CURADORES 

 

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

uso de suas atribuições, RESOLVE: 
 

RESOLUÇÕES DE 5 DE JUNHO DE 2019. 

 

Nº 75/2019/CC - Aprovar a doação dos bens citados no processo nº 

23080.053320/2017-71: 04 (quatro) Cr Digitalizador Radiologia Computadorizada 

(Monocassate) e 04 (quatro) Impressora a Seco (DRY). Os bens citados são doados em 

favor dos municípios de Barra Velha, Caçador, Içara e Chapecó com intuito de 

implantação do projeto piloto de Telerradiologia, adquiridos através do TED 073.2014 

junto ao Ministério da Saúde. (Ref. Parecer nº 73/2019/CC, constante do Processo nº 

23080.053320/2017-71). 

 

Nº 76/2019/CC - Aprovar a doação dos bens citados no processo nº 

23080.041863/2016-65: Wattímetro digital WT 230 modelo 760503-C2-D e Fonte de 

carga eletrônica. Os bens doados são adquiridos com recurso FINEP nº 01 .08.0243.00, 

em favor da UFSC. (Ref. Parecer nº 75/2019/CC, constante do Processo nº 

23080.041863/2016-65). 

 

Nº 77/2019/CC - Aprovar a doação dos bens citados no processo nº 

23080.004530/2017-36: Doação de notebooks para as universidades que foram polos 

regionais presenciais, do curso de capacitação para a gestão farmacêutica EAD. (Ref. 

Parecer nº 76/2019/CC, constante do Processo nº 23080.004530/2017-36). 

 

Nº 78/2019/CC - Aprovar a doação dos bens citados no processo nº 

23080.004925/2019-09: Painéis solares fotovoltaicos, motores elétricos de alto 

desempenho e motores de popa. (Ref. Parecer nº 74/2019/CC, constante do Processo nº 

23080.004925/2019-09). 

 

 

RESOLUÇÕES DE 6 DE JUNHO DE 2019. 

 

Nº 80/2019/CC - Aprovar o convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), Instituto Baía Sul de Ensino e Pesquisa Dr. Irineu May 

Brodbeck e a Fundação de Amparo a Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), que 

tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Associação entre os 

níveis sanguíneos e liquóricos de marcadores inflamatórios e neurotróficos com a 

resposta terapêutica de pacientes com dor crónica submetidos ao implante de 

neuroestimulador medular”. (Ref. Parecer nº 76/2019/CC, constante do Processo nº 

23080.060151/2018-15). 

 

Nº 81/2019/CC - Aprovar 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 Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), que tem por objetivo a execução do projeto de 

pesquisa intitulado “Equipamentos para Desenvolvimento de Metodologia de 

Estimativa dos Efeitos do Amortecimento sobre o VIV em Risers”. (Ref. Parecer nº 

77/2019/CC, constante do Processo nº 23080.024161/2019-60). 



 

Nº 83/2019/CC - Aprovar 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 Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), que tem por objetivo a execução do 

projeto de pesquisa intitulado o “Manutenção preventiva de equipamentos de pesquisa e 

do centro de produção e manutenção de Roedores da UFSC (MANERO)”. (Ref. Parecer 

nº 79/2019/CC, constante do Processo nº 23080.004315/2019-05). 

 
Nº 84/2019/CC - Aprovar 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 Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), que tem por objetivo a execução do 

projeto de pesquisa intitulado o “SCOPEUFSC - Ambientes Cooperativos de Pesquisa 

na Universidade Federal de Santa Catarina”. (Ref. Parecer nº 80/2019/CC, constante do 

Processo nº 23080.007183/2019-65). 

 
Nº 85/2019/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 por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Subsídios 

para avaliação da transferência da gestão das praias marítimas urbanas aos municípios”. 

(Ref. Parecer nº 81/2019/CC, constante do Processo nº 23080.055654/2018-61). 

 

Nº 86/2019/CC - Aprovar o convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

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

(FEPESE) e a Sábia Experiente Tecnologia S/A (SÁBIOS), que tem por objetivo a 

execução do prometo de pesquisa intitulado “Gamificação em projetos de treinamento 

corporativo”. (Ref. Parecer nº 82/2019/CC, constante do Processo nº 

23080.027972/2019-12). 

 

Nº 87/2019/CC - Aprovar o contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

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

(FEESC), que tem por objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Programa 

de Inovação do Tribunal Regional do Trabalho da 12º Região: Inova TRT-SC”. (Ref. 

Parecer nº 83/2019/CC, constante do Processo nº 23080.022565/2019-19). 

 

Nº 88/2019/CC - Aprovar 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 Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), que tem por objetivo a execução do prometo de 

pesquisa intitulado “Análise de trovadores de calor compactos fabricados por 

manufatura aditiva”. (Ref. Parecer nº 84/2019/CC, constante do Processo nº 

23080.022963/2019-35). 

 

Nº 89/2019/CC - Aprovar 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 Saint Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda., que tem por 

objetivo a execução do prometo de pesquisa intitulado “Conforto e economia de energia 

em edificações”. (Ref. Parecer nº 85/2019/CC, constante do Processo nº 

23080.014631/2019-87). 

 

 

 



 

 


