
CONSELHO DE CURADORES 

 

O Presidente Pro Tempore do Conselho de Curadores, da Universidade Federal de Santa 

Catarina, no uso de suas atribuições, RESOLVE: 

 

RESOLUÇÕES DE 15 DE AGOSTO DE 2019. 

 

Nº 118/2019/CC - Aprovar o contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

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

e a Universidade de Ciência e Tecnologia da Noruega (NTNU), que tem por objetivo a 

execução do projeto de pesquisa intitulado “Consórcio Brasil-Noruega de Otimização 

de Produção - Fase 2”. (Ref. Parecer nº 139/2019/CC, constante do Processo nº 

23080.007521/2019-69). 

 

Nº 119/2019/CC - Homologar o Termo Aditivo ao contrato fundacional nº 249/2016 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 “Desenvolvimento tecnológico e produção de formas 

jovens de moluscos”. (Ref. Parecer nº 141/2019/CC, constante do Processo nº 

23080.056880/2016-05). 

 

Nº 120/2019/CC - Homologar o Termo de Cooperação a ser celebrado entre a 

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

Extensão Universitária (FAPEU) e a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), que tem por 

objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Processos de reparos 

alternativos: soldagem operação de abraçadeiras aparafusadas e bujão (capote)”. (Ref. 

Parecer nº 131/2019/CC, constante do Processo nº 23080.022549/2019-26). 

 

Nº 121/2019/CC - Homologar a Minuta da Carta de Acordo a ser celebrada entre a 

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

Santa Catarina (FEESC) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), que tem por objetivo a execução do Projeto Nacional BRA/10/008- 

Estruturação do Sistema de Vigilância e Monitoramento de Produtos de Saúde. (Ref. 

Parecer nº 127/2019/CC, constante do Processo nº 23080.042809/2019-80). 

 

Nº 122/2019/CC - Homologar o Termo de Cooperação a ser celebrado entre a 

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

Extensão Universitária (FAPEU) e a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), que tem por 

objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Adequação de infraestrutura 

laboratorial para o projeto Processos de reparos alternativos: soldagem operação de 

abraçadeiras aparafusadas e bujão (capote)”. (Ref. Parecer nº 129/2019/CC, constante 

do Processo nº 23080.024298/2019-14). 

 

Nº 123/2019/CC - Homologar 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 

“Elaboração de cartas de aptidão à urbanização frente aos desastres naturais nos 

municípios de Blumenau, Brusque, Botuverá, Rodeio, Timbó, Itajaí, Camboriú e 



Balneário Camboriú do Estado de Santa Catarina. LOTE 2”. (Ref. Parecer nº 

142/2019/CC, constante do Processo nº 23080.009273/2019-91). 

 

Nº 124/2019/CC - Homologar 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 

“Elaboração de cartas de aptidão à urbanização frente aos desastres naturais nos 

municípios de Luis Alves, Gaspar, Ilhota, Navegantes, Nova Trento, Antônio Carlos, 

Palhoça e Itapema do Estado de Santa Catarina. Lote 1”. (Ref. Parecer nº 143/2019/CC, 

constante do Processo nº 23080.009261/2019-66). 

 

Nº 125/2019/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 

"Ambulatório de doenças raras". (Ref. Parecer nº 130/2019/CC, constante do Processo 

nº 23080.067049/2016-71). 

 

Nº 126/2019/CC - Homologar o Termo de Convênio a ser firmado entre a Universidade 

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

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

objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Instituto Interdisciplinar de 

Ciência e Tecnologia de Superfícies”. (Ref. Parecer nº 144/2019/CC, constante do 

Processo nº 23080.003808/2019-10). 

 

Nº 127/2019/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Contrato nº 222/2016, firmado 

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 “Meninas Digitais - UFSC”. (Ref. Parecer nº 145/2019/CC, 

constante do Processo nº 23080.027188/2016-61). 

 

Nº 128/2019/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Convênio nº 2014/002, firmado 

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

Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Volvo do Brasil Veículos LDTA, que tem 

por objeto a execução do projeto intitulado “Desenvolvimento de soluções para o 

aumento da eficiência energética de caminhões e ônibus: Fase 1. Estudo Preliminar”. 

(Ref. Parecer nº 146/2019/CC, constante do Processo nº 23080.061823/2013-97). 

 

Nº 129/2019/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Contrato nº 518/2012, 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 “Pesquisa e acompanhamento para viabilidade de alternativas 

produtivas e comerciais a atividade do fumo na região litoral catarinense”. (Ref. Parecer 

nº 147/2019/CC, constante do Processo nº 23080.051631/2012-91). 

 

Nº 130/2019/CC - Aprovar a Prestação de Contas dos Contratos nº 168/2010 e 145/2011 

firmados entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) com a Fundação José 

Arthur Boiteux (FUNJAB), para apoio administrativo para execução do projeto de 

extensão “Conexões de saberes", financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE/MEC). (Ref. Parecer nº 148/2019/CC, constante do Processo nº 

23080.046373/2009-26). 



 

Nº 131/2019/CC - Aprovar a Prestação de Contas dos Contratos nº 257/2009 e nº 

91/2010, firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação 

de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE), o qual tem como objeto o apoio 

para realização do processo seletivo para ingresso no “curso de pós-graduação lato 

sensu em nível de especialização em controle de gestão pública – EAD/UFSC”. (Ref. 

Parecer nº 150/2019/CC, constante do Processo nº 23080.010602/2009-74). 

 

Nº 132/2019/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Contrato Nº 428/2009, firmado 

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

Pesquisa e Extensão Universitário (FAPEU), o qual tem como objeto a implantação do 

projeto de pesquisa “Manutenção de aprimoramento dos softwares Ywapa e Ywyra”. 

(Ref. Parecer nº 151/2019/CC, constante do Processo nº 23080.040965/2009-34). 

 

 

 

 


