
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 19 DE SETEMBRO DE 2019. 

 

Nº 137/2019/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 “Fatores de 

risco no prognóstico de próteses totais removíveis suportadas por implantes extra-curtos 

em mandíbulas severamente reabsorvidas - Ensaio clínico randomizado”. (Ref. Parecer 

nº 161/2019/CC, constante do Processo nº 23080.040271/2019-79). 

 

Nº 138/2019/CC - Aprovar o Termo de Cooperação a ser celebrado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação Stemmer para Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (FEESC) e a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), que tem 

por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado "Avaliação da interligação de 

uma geração eólica offshore a um sistema elétrico 13,8 KV típico de uma UEP de 

Libra". (Ref. Parecer nº 162/2019/CC, constante do Processo nº 23080.049117/2019-

62). 

 

Nº 139/2019/CC - Homologar o Aditamento ao Contrato nº 299/2018 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 “Integração conjunta de IFSC e UFSC à REMEP-FLN - Rede 

Metropolitana de Educação e Pesquisa da Região de Florianópolis (2)”. (Ref. Parecer nº 

157/2019/CC, constante do Processo nº 23080.034322/2018-42). 

 

Nº 140/2019/CC - Aprovar o Termo de Cooperação a ser celebrado entre a Universidade 

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

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

execução do projeto de pesquisa intitulado “Análise da Pulsação Acústica em 

Tubulações de Unidades de Processo para Avaliação de Problemas de Vibração 

Acusticamente Induzida (AIV)”. (Ref. Parecer nº 165/2019/CC, constante do Processo 

nº 23080.039097/2019-11). 

 

Nº 141/2019/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 extensão intitulado 

“Manutenção, atualização e produção de material instrucional para a plataforma 

TELELAB”. (Ref. Parecer nº 166/2019/CC, constante do Processo nº 

23080.049105/2019-38). 

 

Nº 142/2019/CC - Aprovar o Termo de Convênio a ser celebrado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação Stemmer para Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (FEESC) e a WEG S.A, que tem por objetivo a execução 

do projeto de pesquisa intitulado "Conversores modulares multiníveis em configuração 



back-to-back para aplicações em sistemas de acionamento elétrico de alta potência". 

(Ref. Parecer nº 167/2019/CC, constante do Processo nº 23080.032608/2019-74). 

 

Nº 143/2019/CC - Aprovar o Contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) e a Fundação Stemmer para Pesquisa, Desenvolvimento e 

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

“Equipe de competição desafios estudantis de veículos e eficiência energética - Ciclo 

2019”. (Ref. Parecer nº 168/2019/CC, constante do Processo nº 23080.042028/2019-

95). 

 

Nº 144/2019/CC - Aprovar a Minuta do Acordo de Cooperação a ser celebrado entre a 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Harvard T. H. Chan School of 

Public Health, que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado 

“Oficinas de inclusão digital como uma ferramenta para promover um estilo de vida 

saudável entre os pacientes analfabetos digitais com diabetes ou hipertensão que vivem 

em Florianópolis, sul do Brasil”. (Ref. Parecer nº 169/2019/CC, constante do Processo 

nº 23080.018680/2019-99). 

 

Nº 145/2019/CC - Aprovar o Contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) e a Fundação Stemmer para Pesquisa, Desenvolvimento e 

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

“Equipe de competição fórmula CEM - Carros a Combustão e Elétrico - Edital nº 

1/2018/PROEX”. (Ref. Parecer nº 170/2019/CC, constante do Processo nº 

23080.042093/2019-11). 

 

Nº 146/2019/CC - Homologar o Termo de Cooperação a ser celebrado entre a 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação Stemmer para Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (FEESC) e a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), que tem 

por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Suíte integrada de 

simuladores matemáticos para definição de ações no gerenciamento de áreas 

contaminadas visando o encerramento de passivos da indústria do petróleo, gás e 

biocombustíveis”. (Ref. Parecer nº 156/2019/CC, constante do Processo nº 

23080.041225/2019-97). 

 

Nº 147/2019/CC - Homologar o Contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação Stemmer para Pesquisa, Desenvolvimento e 

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

“Equipe de competição veículo elétrico para a competição fórmula SAE Elétrico 

Brasil”. (Ref. Parecer nº 158/2019/CC, constante do Processo nº 23080.042186/2019-

45). 

 

Nº 148/2019/CC - Aprovar a prestação de contas do contrato nº 51/2011 firmado entre a 

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

(FUNJAB), o qual tem como objetivo a execução do projeto de criação dos “Núcleos de 

Estudos e Pesquisas – NEP’s da Academia Judicial do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina”. (Ref. Parecer nº 174/2019/CC, constante do Processo nº 23080.034078/2010-

61). 

 

Nº 149/2019/CC - Aprovar a prestação de contas do contrato nº 512/2012 firmado entre 

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



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

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

no município de São José”. (Ref. Parecer nº 175/2019/CC, constante do Processo nº 

23080.060282/2012-07). 

 

Nº 150/2019/CC - Aprovar a prestação de contas do contrato nº 273/2010 firmado entre 

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

Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), para apoio administrativo para execução 

do projeto “Escola Ativa em Santa Catarina”, financiado pelo Ministério da Educação, 

derivado do termo de cooperação com o FNDE nº 988. (Ref. Parecer nº 176/2019/CC, 

constante do Processo nº 23080.037962/2010-57). 

 


