
CONSELHO DE CURADORES 

 

O Presidente do Conselho de Curadores, da Universidade Federal de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições, RESOLVE: 
 

RESOLUÇÕES DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020. 
 
Nº 109/2020/CC - Homologar o convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária 
(FAPEU) e a Rio Paraná Energia S. A., que tem por objetivo a execução do projeto de 
pesquisa intitulado “Geradores fotovoltaicos bifaciais de última geração: Maximização 
de desempenho e vida útil para geração centralizada em usinas solares de grande porte 
– Fase I: Estudos operacionais sob condições extremas de irradiância, temperatura, 
albedo e sujeira”. (Ref. Parecer nº 108/2020/CC, constante do Processo nº 
23080.018246/2020-42). 
 
Nº 110/2020/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Contrato 254/2010 firmado entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Extensão Universitária (FAPEU), o qual tem como objetivo a execução do projeto de 
extensão intitulado “UCA – Um computador por aluno”. (Ref.  Parecer nº 110/2020/CC, 
constante do Processo nº 23080.004140/2019-28). 
 
Nº 111/2020/CC - Aprovar o convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária 
(FAPEU) e a BrazilLab, que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado 
“Mapeamento dos assentamentos humanos pré e pós-colombianos na Amazônia”. (Ref. 
Parecer nº 111/2020/CC, constante do Processo nº 23080.018143/2020-82). 
 
Nº 112/2020/CC - Aprovar o segundo aditivo ao acordo de parceria celebrado entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de 
Santa Catarina (FEESC) e a empresa Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para 
Construção ltda., que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado 
“Conforto e Economia de Energia em Edificações”. (Ref. Parecer nº 112/2020/CC, 
constante do Processo nº 23080.014631/2019-87). 
 
Nº 113/2020/CC - Aprovar 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 que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado 
“FOODPRINT: Rastreabilidade e rotulagem de produtos geneticamente editados na 
cadeia alimentar”. (Ref. Parecer nº 113/2020/CC, constante do Processo nº 
23080.019368/2020-56). 
 
Nº 114/2020/CC - Aprovar o segundo termo aditivo ao contrato 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 
– Ano III (2020)”. (Ref. Parecer nº 114/2020/CC, constante do Processo nº 
23080.085025/2017-84). 
 
Nº 115/2020/CC - Aprovar o termo do convênio a ser celebrado entre a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão 
Universitária (FAPEU) e a SPS – Soluções para SOLDAGEM LTDA, que tem por objetivo a 
execução do projeto de pesquisa “Novas Versões e Aplicações dos Processos de 
Soldagem TIG, MIG/MAG e Plasma e sua Automação”. (Ref. Parecer nº 115/2020/CC, 
constante do Processo nº 23080.030392/2020-46). 
 
Nº 116/2020/CC - Aprovar o pedido de reconsideração interposto pelo coordenador 
Hans Michael Van Bellen, contra decisão do Conselho de Curadores no processo. E 
aprovar 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 “Desenvolvimento de um Centro 
de Síntese em Educação Digital” (Ref. Parecer nº 116/2020/CC, constante do Processo nº 
23080.018948/2020-26). 
 
Nº 117/2020/CC - Aprovar o termo aditivo ao convênio 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. (PETROBRÁS), que tem por objetivo a execução do 
projeto de pesquisa intitulado “Estudo da aplicação de campos magnéticos com foco na 
redução de bioincrustações em equipamentos de processo”. (Ref. Parecer nº 
117/2020/CC, constante do Processo nº 23080.028611/2018-11). 
 
Nº 118/2020/CC - Aprovar 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 evento de extensão intitulado “Congresso 
Internacional Freire e Vigotski: Educação pública emancipatória” (Ref. Parecer nº 
118/2020/CC, constante do Processo nº 23080.020419/2020-92). 
 
Nº 119/2020/CC - Aprovar o terceiro termo aditivo ao acordo de cooperação celebrado 
entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e 
Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Vale S.A., que tem por objetivo o projeto de 
pesquisa intitulado “Pesquisa de Identificação e Aplicação de Estratégias para Controle 
de Ruídos Ferroviários - Vale” (Ref. Parecer nº 119/2020/CC, constante do Processo nº 
23080.026715/2017-00). 
 
Nº 120/2020/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Contrato 12/2011 firmado entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação Stemmer para Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação (FEESC), o qual tem como objetivo a execução do projeto 
de pesquisa intitulado “Integração de dispositivo móveis do tipo tablets em plataforma 
de serviços web”. (Ref. Parecer nº 120/2020/CC, constante do Processo nº 
23080.041972/2010-97). 
 
Nº 121/2020/CC - Aprovar a baixa dos bens, constantes no processo. (Ref. Parecer nº 



121/2020/CC, constante do Processo nº 23080.033355/2020-90). 
 
Nº 122/2020/CC - Aprovar a baixa dos bens, constantes no processo (Ref. Parecer nº 
122/2020/CC, constante do Processo nº 23080.001639/2020-17). 
 
Nº 123/2020/CC - Aprovar a baixa dos bens, constantes no processo (Ref. Parecer nº 
123/2020/CC, constante do Processo nº 23080.010500/2020-64). 
 
Nº 124/2020/CC - Aprovar a baixa dos bens, constantes no processo (Ref. Parecer nº 
124/2020/CC, constante do Processo nº 23080.035409/2020-51). 
 
Nº 125/2020/CC - Aprovar a baixa dos bens, constantes no processo (Ref. Parecer nº 
125/2020/CC, constante do Processo nº 23080.035412/2020-75). 
 
Nº 126/2020/CC - Aprovar o termo de Cooperação a ser celebrado entre a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina 
(FEESC) e a Petróleo S.A. (PETROBRÁS), que tem por objetivo o projeto de pesquisa 
intitulado “Avaliação do Ciclo de Vida para Rotas Marítimas e Terrestres de Destinação 
de Cascalhos e Fluídos de Perfuração de Petróleo e Gás” (Ref. Parecer nº 126/2020/CC, 
constante do Processo nº 23080.042365-2020-16). 
 
 


