
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 17 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

Nº 154/2019/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 “Modernização de 

laboratórios para pesquisa em análise de bacias sedimentares e modelagem de 

reservatórios da UFSC”. (Ref. Parecer nº 192/2019/CC, constante do Processo nº 

23080.060129/2019-48). 

 

Nº 155/2019/CC - Aprovar o convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

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

Inovação (FEESC) e a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), que tem por 

objetivo a execução do projeto intitulado “Programa de Recursos Humanos (PRH) da 

Agência Nacional de Petróleo (ANP)”. (Ref. Parecer nº 193/2019/CC, constante do 

Processo nº 23080.063009/2019-01). 

 

Nº 156/2019/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), ENGIE Brasil Energia S.A. (ENGIE), ITÁ Energética S.A. e 

AQTECH Engenharia e Instrumentação S.A, que tem por objetivo a execução do 

projeto de pesquisa intitulado “Equipamento não Invasivo para Detecção de Falhas em 

Geradores Síncronos através do Campo Magnético Externo”. (Ref. Parecer nº 

186/2019/CC, constante do Processo nº 23080.043906/2019-90). 

 

Nº 157/2019/CC - Aprovar o Convênio Internacional a ser celebrado entre a 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Comissão Européia, que tem por 

objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “TRIATLAS (South and Tropical 

Atlantic climate-based marine ecosystem prediction for sustainable management)”. 

(Ref. Parecer nº 195/2019/CC, constante do Processo nº 23080.002691/2019-57). 

 

Nº 158/2019/CC - Homologar o Termo de Convênio Tripartite a ser celebrado entre a 

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

Extensão Universitária (FAPEU) e a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), que 

tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado "Formação de 

Engenheiros para o Setor de Petróleo, Gás e Energias Renováveis". (Ref. Parecer nº 

187/2019/CC, constante do Processo nº 23080.064501/2019-95). 

 

Nº 159/2019/CC - Homologar 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 Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), 

que tem por objetivo a execução do projeto de ensino intitulado "Formação de 

Engenheiros em Automação, Controle e Instrumentação para Petróleo, Gás e 



Biocombustível". (Ref. Parecer nº 188/2019/CC, constante do Processo nº 

23080.046791/2019-95). 

 

Nº 160/2019/CC - Aprovar o segundo termo aditivo ao 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 a Socioambiental Consultores 

Associados LTDA, que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado 

“Foto-identificação de Cetáceos na Bacia de Santo”. (Ref. Parecer nº 196/2019/CC, 

constante do Processo nº 23080.017086/2016-38). 

 

Nº 161/2019/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 Céu Azul Aeronaves". (Ref. Parecer nº 197/2019/CC, constante do Processo nº 

23080.042171/2019-87). 

 

Nº 162/2019/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 Tekoa Informação e Conectividade Ltda., 

que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado "Customer 

Experience orientado para o Marketing de Performance". (Ref. Parecer nº 199/2019/CC, 

constante do Processo nº 23080.031111/2019-39). 

 

Nº 163/2019/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 

“Transposição de Conteúdos para Modalidade EAD – SENASP”. (Ref. Parecer nº 

200/2019/CC, constante do Processo nº 23080.025340/2019-14). 

 
Nº 164/2019/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 Baja SAE - Edição 2019”. (Ref. Parecer nº 182/2019/CC, 

constante do Processo nº 23080.042012/2019-82). 

 

Nº 165/2019/CC - Homologar o aditamento ao contrato nº 205/2017 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 “Estudos, pesquisas, ferramentas e programa de capacitação para 

prover suporte à gestão de competências da CGPERT vinculadas às áreas de segurança 

viária, infrações e operações rodoviárias”. (Ref. Parecer nº 164/2019/CC, constante do 

Processo nº 23080.041701/2017-16). 

 

Nº 166/2019/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 Fórmula UFSC 2019”. (Ref. Parecer nº 183/2019/CC, constante do Processo nº 

23080.042042/2019-99). 

 



Nº 167/2019/CC - Homologar 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 BRF S.A., que tem por objetivo a execução 

do projeto de pesquisa intitulado "Métodos para inativação microbiana em processos 

industriais". (Ref. Parecer nº 202/2019/CC, constante do Processo nº 

23080.051494/2019-61). 

 
Nº 168/2019/CC - Homologar o aditamento ao contrato nº 282/2016 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 “Alinhamento da Academia Nacional da Polícia 

Rodoviária Federal ao modelo de Universidade Corporativa em Rede”. (Ref. Parecer nº 

163/2019/CC, constante do Processo nº 23080.070944/2016-72). 

 

Nº 169/2019/CC - Homologar o aditivo de prazo e de valor do convênio nº 2018/0009 a 

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

Stemmer para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (FEESC) e a Empresa 

Metalúrgica W3SAT LTDA, que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa 

intitulado “Desenvolvimento de Antenas de Recepção para Operação com Satélites 

Geoestacionários na Banda Ka”. (Ref. Parecer nº 172/2019/CC, constante do Processo 

nº 23080.079092/2017-60). 

 

Nº 170/2019/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 “Análise experimental, 

numérica e analítica da integridade estrutural e desempenho termo-hidráulico de 

permutadores de calor de placas gaxetadas”. (Ref. Parecer nº 185/2019/CC, constante 

do Processo nº 23080.049077/2019-59). 

 

Nº 171/2019/CC - Aprovar a prestação de contas do contrato nº 215/2011, firmado entre 

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

Extensão Universitário (FAPEU), o qual teve como objeto a implantação do projeto 

“Escola Ativa em Santa Catarina”. (Ref. Parecer nº 203/2019/CC, constante do Processo 

nº 23080.048657/2011-71). 

 

Nº 172/2019/CC - Aprovar a prestação de contas do contrato nº 082/2009, 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 

“Desenvolvimento de tecnologia para a produção e estabilização de corantes/pigmentos 

naturais com propriedades adequadas para aplicações na área de cosméticos e têxteis”. 

(Ref. Parecer nº 204/2019/CC, constante do Processo nº 23080.000603/2009-19). 

 


