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ATA Nº 3 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES  

 

Ata da sessão ordinária do Conselho de Curadores 
realizada no dia 18 de março de 2021, às 14 horas e 
30 minutos, on-line. 
 

Aos dezoito dias do mês de março do ano dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta 1 

minutos, reuniu-se o Conselho de Curadores da Universidade Federal de Santa Catarina 2 

(CC/UFSC), on-line, por meio da ferramenta https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conselho-3 

de-curadores-ufsc, em caráter ordinário, convocado pelo Ofício Circular nº 3/2021/SODC/CC, 4 

anteriormente preparado e enviado a todos os conselheiros por correio eletrônico. 5 

Compareceram à sessão os seguintes membros: Fernando César Bauer, Leonardo Francisco 6 

Schwinden, Fabrício Augusto Menegon, Oscar Ricardo Janesch, Carlos Araújo Leonetti, Carolina 7 

Sena Vieira, Paulo Ricardo Berton, Carlos Luiz Cardoso, Paulo Cesar Leite Esteves, Fabiana Raupp, 8 

Grasiela de Bastiani, Luis Orlando Emerich dos Santos, Brenda Morelli Piazza, Graziele Alano 9 

Gesser e Areli Andreia dos Santos, sob a presidência do professor Carlos Henrique Lemos Soares. 10 

Após a verificação de quórum, o presidente cumprimentou os conselheiros e todos os presentes 11 

e deu início à sessão. Quando da apreciação da ordem do dia, a conselheira Brenda Morelli Piazza 12 

sugeriu que antecipassem a apreciação do processo nº 23080.032403/2020-22 e que constasse 13 

como novo item 5 de pauta, bem como que o processo fosse apreciado antes da prestação de 14 

contas. Todos manifestaram concordância com a solicitação. O conselheiro Luis Orlando solicitou 15 

a retirada do item 29 de pauta, referente aos processos nº 23080.005097/2021-32, nº 16 

23080.005798/2021-71, nº 23080.035996/2020-89, nº 23080.006112/2021-60, nº 17 

23080.006108/2021-00, nº 23080.006683/2021-02, nº 23080.050983/2020-30, nº 18 

23080.006043/2021-94 e nº 23080.005457/2021-04. A conselheira Graziele Gesser solicitou a 19 

retirada do item 8, referente ao processo nº 23080.047588/2020-70. O conselheiro Paulo Esteves 20 

havia solicitado, via e-mail, inclusão de item de pauta referente ao processo nº 21 

23080.004268/2021-14. Após as solicitações, o presidente colocou a ordem do dia e suas 22 

sugestões de alteração em votação e elas foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, 23 

procedeu-se à análise dos itens de pauta listados na sequência. 1. Informes. O presidente 24 

apresentou nova proposta de calendário de reuniões do Conselho de Curadores, que seriam 25 

realizadas na terceira quinta-feira dos três meses subsequentes, 15/04/2021, 20/05/2021 e 26 

17/06/2021, o que foi aprovada pelos conselheiros. O presidente falou que o professor Ariovaldo 27 

Bolzan estava muito melhor, que havia saído da entubação e que mandou mensagem para os 28 

conselheiros agradecendo as orações e mensagens positivas de todos. 2. Solicitação AUDIN 29 

030661/2020 – Enviar o Ofício de resposta. O presidente Carlos Soares começou sua fala dizendo 30 

que o Tribunal de Contas da União (TCU) havia enviado o Ofício nº 0543/2020/TCU para a UFSC 31 

e que, em decorrência disso, escreveu e enviou para os conselheiros o Ofício nº 1/2021/CC, com 32 

uma sugestão de resposta ao TCU a ser apreciada pelo Conselho. Continuou com a palavra 33 

informando que o TCU estava cobrando o passivo das prestações de contas das fundações e que 34 

o Gabinete da Reitoria havia respondido a esse Tribunal, pelo Ofício nº 500/2020/GR, nos 35 

seguintes termos: “[...] em atenção à situação do passivo de prestações de contas de contratos 36 
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fundacionais e da designação de força-tarefa para análise dos processos em atraso, informamos 37 

que, por decisão unilateral, o Conselho de Curadores da UFSC suspendeu a análise e apreciação 38 

de prestação de contas de contratos fundacionais, encaminhando mais de quatro centenas de 39 

processos para o Gabinete da Reitoria, sabidamente, uma estrutura que não conta com corpo 40 

técnico e expertise para apreciação de contas. Diante disso, o Gabinete empreendeu esforços a 41 

fim de constituir uma comissão ad hoc para examinar as prestações de contas em pauta. Essa 42 

iniciativa teve que ser suspensa temporariamente por conta da pandemia da COVID-19 e da 43 

consequente interrupção das atividades presenciais na UFSC, haja vista que grande parte dos 44 

processos em atraso consta em meio físico”. O presidente informou que já haviam sido enviados 45 

dois ofícios cobrando as prestações, e que foi feita uma reunião com o Gabinete da Reitoria e 46 

com o professor Fernando Richartz, secretário de planejamento e orçamento da UFSC (SEPLAN), 47 

para executar um projeto institucional e conseguir vencer as prestações de contas represadas. 48 

Diante do exposto, o professor sugeriu o envio do ofício proposto na solicitação recebida da 49 

AUDIN, e os conselheiros manifestaram concordância com o seu envio. 3. Apreciação e 50 

aprovação da Ata nº 13 da sessão ordinária realizada em 13 de novembro de 2020. Em votação, 51 

a Ata nº 13 foi aprovada por unanimidade. 4. Apreciação e aprovação da Ata nº 14 da sessão 52 

ordinária realizada em 17 de dezembro de 2020. Em votação, a Ata nº 14 foi aprovada por 53 

unanimidade. 5. Processo nº 23080.032403/2020-22. Solicitante: Secretaria de Planejamento e 54 

Orçamento – SEPLAN. Assunto: Apreciação do orçamento consolidado da UFSC referente ao 55 

exercício de 2020. Relatora: Brenda Morelli Piazza. A relatora procedeu à leitura do Parecer nº 56 

19/2021/CC, favorável ao orçamento. Em discussão, os conselheiros concordaram por 57 

unanimidade com a decisão da relatora e, consequentemente, com a aprovação do orçamento 58 

consolidado. 6. Processo nº 23080.006841/2021-16. Solicitante: Secretaria de Planejamento e 59 

Orçamento – SEPLAN. Assunto: Apreciação e aprovação do relatório de prestação de contas 60 

anual/UFSC/2020. Relatora: Brenda Morelli Piazza. A relatora procedeu à leitura do Parecer nº 61 

20/2021/CC, favorável à aprovação da prestação de contas da UFSC referente a 2020. A relatora 62 

salientou que fez o parecer baseado na instrução normativa do TCU e que o usou como um 63 

checklist. Em discussão, os conselheiros elogiaram o parecer e o aprovaram por unanimidade. 7. 64 

Processo nº 23080.063110/2018-72. Requerente: Ricardo Felipe Custódio. Solicitante: 65 

Coordenadoria de Projetos – COPROJ/DPC. Assunto: Apreciação do primeiro aditivo ao 66 

convênio celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de 67 

Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) e a PP Consultoria Empresarial Ltda., que 68 

tem por objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Atividades relacionadas à 69 

Infraestrutura de Chaves Públicas e Suas Aplicações – PP Consultoria Empresarial”. Valor: 70 

R$ 12.000,00. Relatora: Grasiela de Bastiani. A relatora procedeu à leitura do Parecer nº 71 

21/2021/CC, favorável à aprovação do aditivo. Em discussão, os conselheiros aprovaram por 72 

unanimidade os termos do parecer. 8. O processo nº ...... foi retirado de pauta. 9. Processo nº 73 

23080.025513/2020-38. Requerente: Andrea Santarosa Freire. Solicitante: Coordenadoria de 74 

Contratos Fundacionais – CCF. Assunto: Homologação do contrato celebrado entre a 75 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão 76 

Universitária (FAPEU), que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado 77 

“AtlantECO – Avaliação, Previsão e Sustentabilidade dos Ecossistemas do Atlântico”. Valor: 78 

R$ 1.165.364,89. Relator: Fabrício Augusto Menegon. O relator procedeu à leitura do Parecer 79 

nº 15/2021/CC, favorável à aprovação do contrato fundacional. Em discussão, os conselheiros 80 

homologaram por unanimidade os termos do parecer. 10. Processo nº 23080.018680/2019-99. 81 

Requerente: Eleonora D'orsi. Solicitante: Coordenadoria de Contratos Fundacionais – CCF. 82 

Assunto: Apreciação do aditivo de contrato celebrado entre a Universidade Federal de Santa 83 

Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), que tem 84 
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por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Oficinas de inclusão digital como 85 

ferramenta de promoção do estilo de vida saudável entre pacientes diabéticos e/ou 86 

hipertensos digitalmente excluídos, residentes em Florianópolis, sul do Brasil”. Valor: 87 

R$ 78.769,26. Relator: Leonardo Francisco Schwinden. O relator procedeu à leitura do Parecer 88 

nº 22/2021/CC, favorável à aprovação do aditivo do contrato fundacional. Em discussão, os 89 

conselheiros aprovaram por unanimidade os termos do parecer. 11. Processo nº 90 

23080.017808/2020-31. Requerente: Kelly Samara da Silva. Solicitante: Coordenadoria de 91 

Projetos – COPROJ/DPC. Assunto: Apreciação da Carta Acordo celebrada entre a Universidade 92 

Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária 93 

(FAPEU) e a Organização Pan-Americana da Saúde, que tem por objetivo a execução do projeto 94 

de pesquisa intitulado “Instrumentos para mensurar atividade física e comportamento 95 

sedentário em usuários da Atenção Primária no Brasil e integração ao e-SUS/AB/SISAB”. Valor: 96 

R$ 263.460,00. Relator: Paulo Ricardo Berton. O relator procedeu à leitura do Parecer nº 97 

23/2021/CC, favorável à aprovação da carta de acordo. Em discussão, os conselheiros aprovaram 98 

por unanimidade os termos do parecer. 12. Processo nº 23080.034954/2020-21. Requerente: 99 

Lucy Maria Bez Birolo Parucker. Solicitante: Coordenadoria de Contratos Fundacionais – CCF. 100 

Assunto: Apreciação do contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de Santa 101 

Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), que tem 102 

por objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Produção de conteúdo para 103 

plataforma EAD com o objetivo de capacitar profissionais para o diagnóstico de IST, HIV/AIDS 104 

e hepatites virais”. Valor: R$ 500.000,00. Relator: Oscar Ricardo Janesch. O relator procedeu à 105 

leitura do Parecer nº 24/2021/CC, favorável à aprovação do contrato fundacional. Em discussão, 106 

os conselheiros aprovaram por unanimidade os termos do parecer. 13. Processo nº 107 

23080.042069/2020-15. Requerente: Luciano Patrício Souza de Castro. Solicitante: 108 

Coordenadoria de Contratos Fundacionais – CCF. Assunto: Apreciação do contrato a ser 109 

celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Estudos e 110 

Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE), que tem por objetivo a execução do projeto de extensão 111 

intitulado “Produção e oferta de curso na modalidade EaD – SNPM/MMFDH”. Valor: 112 

R$ 471.625,73. Relator: Paulo César L. Esteves. O relator procedeu à leitura do Parecer nº 113 

25/2021/CC, favorável à aprovação do contrato fundacional. Em discussão, os conselheiros 114 

aprovaram por unanimidade os termos do parecer. 14. Processo nº 23080.044537/2020-96. 115 

Requerente: Ana Maria Bencciveni Franzoni. Solicitante: Coordenadoria de Contratos 116 

Fundacionais – CCF. Assunto: Apreciação do contrato a ser celebrado entre a Universidade 117 

Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos 118 

(FEPESE), que tem por objetivo a execução do projeto de extensão intitulado 119 

“Desenvolvimento de Cursos a Distância a serem ofertados no contexto da Escola Virtual.Gov 120 

(EV.G) da Enap”. Valor: R$ 4.104.901,23. Relator: Carlos Araújo Leonetti. O relator procedeu à 121 

leitura do Parecer nº 26/2021/CC, favorável à aprovação do contrato fundacional. Em discussão, 122 

os conselheiros aprovaram por unanimidade o parecer. 15. Processo nº 23080.039788/2020-59. 123 

Requerente: Maria Luiza Bazzo. Solicitante: Coordenadoria de Contratos Fundacionais – CCF. 124 

Assunto: Apreciação do contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de Santa 125 

Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), que tem 126 

por objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Ensaios de proficiência para 127 

avaliação de qualidade da Rede de Monitoramento e Diagnóstico da Infecção pelo HIV, Sífilis e 128 

Hepatites Virais”. Valor: R$ 1.000.000,00. Relator: Leonardo Francisco Schwinden. O relator 129 

procedeu à leitura do Parecer nº 27/2021/CC, favorável à aprovação do contrato. Em discussão, 130 

os conselheiros aprovaram por unanimidade o parecer. 16. Processo nº 23080.039766/2020-99. 131 

Requerente: Maria Luiza Bazzo. Solicitante: Coordenadoria de Contratos Fundacionais – CCF. 132 
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Assunto: Apreciação do contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de Santa 133 

Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), que tem 134 

por objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Vigilância no Brasil das Uretrites e 135 

das Úlceras Genitais e Análise da Resistência aos Antimicrobianos”. Valor: R$ 500.000,00. 136 

Relatora: Fabiana Raupp. A relatora procedeu à leitura do Parecer nº 28/2021/CC, favorável à 137 

aprovação do contrato. Em discussão, os conselheiros aprovaram por unanimidade o parecer. 138 

17. Processo nº 23080.035458/2020-94. Requerente: Amir Mattar Valente. Solicitante: 139 

Coordenadoria de Contratos Fundacionais – CCF. Assunto: Apreciação do contrato a ser 140 

celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Estudos e 141 

Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE), que tem por objetivo a execução do projeto de extensão 142 

intitulado “Procedimentos metodológicos para levantamento, análise e georreferenciamento 143 

de dados para subsidiar o posicionamento da LPM de 1831 nos Portos Organizados do Brasil”. 144 

Valor: R$ 1.298.280,00. Relatora: Brenda Morelli Piazza. A relatora procedeu à leitura do 145 

Parecer nº 29/2021/CC, favorável à aprovação do contrato. Em discussão, houve uma breve 146 

discussão sobre se o SIGPEX deveria conter todos os nomes e CPFs dos participantes. A 147 

conselheira Brenda e o conselheiro Paulo Berton se posicionaram afirmando que sim, e o 148 

presidente ficou de marcar uma reunião extraordinária para discutir esse ponto. O presidente 149 

informou ainda que, enquanto não tivessem uma posição definida, iriam aceitar as informações 150 

tais como estavam, pois havia as previsões das despesas e o número de bolsas. Os conselheiros 151 

aprovaram por unanimidade o parecer. 18. Processo nº 23080.036941/2020-96. Requerente: 152 

Sheila Rubia Lindner. Solicitante: Coordenadoria de Projetos – COPROJ/DPC. Assunto: 153 

Homologação da carta de acordo entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a 154 

Organização Pan-Americana da Saúde, que tem por objetivo a execução do projeto de extensão 155 

intitulado “Produção de Cursos de autoaprendizagem na área de alimentação e nutrição”. 156 

Valor: R$ 400.000,00. Relator: Oscar Ricardo Janesch. O relator procedeu à leitura do Parecer 157 

nº 17/2021/CC, favorável à aprovação da Carta de Acordo. Em discussão, os conselheiros 158 

homologaram por unanimidade o parecer. 19. Processo nº 23080.045759/2020-26. Requerente: 159 

Amir Mattar Valente. Solicitante: Coordenadoria de Contratos Fundacionais – CCF. Assunto: 160 

Homologação do contrato celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e 161 

a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE), que tem por objetivo a 162 

execução do projeto de extensão intitulado “Proposição de procedimentos metodológicos para 163 

a avaliação de valores para o uso e a ocupação de áreas da União em espelhos d’água”. Valor: 164 

R$ 1.756.303,28. Relator: Paulo Cesar L. Esteves. O relator procedeu à leitura do Parecer nº 165 

16/2021/CC, favorável à aprovação do contrato fundacional. Em discussão, os conselheiros 166 

homologaram por unanimidade o parecer. 167 

20. Processo nº 23080.034289/2020-75. Requerente: Amir Mattar Valente. Solicitante: 168 

Coordenadoria de Contratos Fundacionais – CCF. Assunto: Apreciação do contrato a ser 169 

celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Estudos e 170 

Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE), que tem por objetivo a execução do projeto de extensão 171 

intitulado “Apoio à implementação de novas diretrizes e de procedimentos para elaboração, 172 

gestão e fiscalização de contratos de manutenção e conservação relativos à Coordenação-173 

Geral”. Valor: R$ 15.593.416,36. Relator: Fabrício Augusto Menegon. O relator procedeu à 174 

leitura do Parecer nº 30/2021/CC, favorável à aprovação do contrato fundacional. Em discussão, 175 

os conselheiros aprovaram por unanimidade o parecer. 21. Processo nº 23080.002254/2020-77. 176 

Requerente: Antônio Augusto Medeiros Frohlich. Solicitante: Coordenadoria de Projetos – 177 

COPROJ/DPC. Assunto: Apreciação do aditivo ao termo de convênio a ser celebrado entre a 178 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão 179 

Universitária (FAPEU), que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado 180 
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“Detecção de Anomalias em Aerogeradores usando Inteligência Artificial”. Valor: R$ 84.705,84. 181 

Relator: Magda do Canto Zurba. A relatora procedeu à leitura do Parecer nº 31/2021/CC, 182 

favorável à aprovação do termo aditivo ao convênio. Em discussão, os conselheiros aprovaram 183 

por unanimidade o parecer. 22. Processo nº 23080.035260/2020-19. Requerente: Aline 184 

Beltrame de Moura. Solicitante: Coordenadoria de Projetos – COPROJ/DPC. Assunto: 185 

Apreciação do acordo de subvenção internacional a ser celebrado entre a Universidade Federal 186 

de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE) e a 187 

Agência Executiva relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura, que tem por objetivo a 188 

execução do projeto de extensão intitulado “Jean Monnet Network: Building Rights and 189 

Developing Knowledge between European Union and Latin-America – BRIDGE”. Valor: 190 

R$ 1.935.054,00. Relator: Leonardo Francisco Schwinden. O relator procedeu à leitura do 191 

Parecer nº 32/2021/CC, favorável à aprovação do acordo de subvenção internacional. Em 192 

discussão, os conselheiros aprovaram por unanimidade o parecer. 23. Processo nº 193 

23080.005441/2021-93. Requerente: Bruno Augusto Mattar Carciofi. Solicitante: 194 

Coordenadoria de Projetos – COPROJ/DPC. Assunto: Apreciação do aditivo do termo de 195 

convênio celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de 196 

Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e Bruna Viegas Graziano (Gire Granola), que tem 197 

por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Aproveitamento Tecnológico dos 198 

Resíduos da Indústria Cervejeira”. Valor: R$ 44.996,32. Relator: Carlos Araújo Leonetti. O 199 

relator procedeu à leitura do Parecer nº 33/2021/CC, favorável à aprovação do termo de 200 

convênio. Em discussão, os conselheiros aprovaram por unanimidade o parecer. 24. Processo nº 201 

23080.061392/2019-54. Requerente: Marivaldo dos Santos Nascimento. Solicitante: 202 

Coordenadoria de Projetos – COPROJ/DPC. Assunto: Homologação do aditivo ao convênio 203 

celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e 204 

Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS), que tem por 205 

objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Técnicas Machine Learning para 206 

reconhecimento de padrões sedimentológicos de sistemas turbidíticos”. Valor: 207 

R$ 3.121.095,65. Relator: Oscar Ricardo Janesch. O relator procedeu à leitura do Parecer nº 208 

18/2021/CC, favorável à aprovação do termo aditivo ao convênio. Em discussão, os conselheiros 209 

homologaram por unanimidade o parecer. 25. Processo nº 23080.074987/2019-70. Requerente: 210 

Graziela de Luca Canto. Solicitante: Coordenadoria de Contratos Fundacionais – CCF. Assunto: 211 

Apreciação do aditivo ao Contrato nº 339/2019, celebrado entre a Universidade Federal de 212 

Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC), que tem 213 

por objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Apoio à Inserção da Extensão nos 214 

currículos de graduação da UFSC”. Valor: R$ 1.500.000,00. Relator: Paulo Cesar L. Esteves. O 215 

relator procedeu à leitura do Parecer nº 34/2021/CC, favorável à aprovação do termo aditivo ao 216 

contrato. Em discussão, os conselheiros aprovaram por unanimidade o parecer. 26. Processo nº 217 

23080.044368/2020-94. Requerente: Liliana Sayuri Osako. Solicitante: Coordenadoria de 218 

Contratos Fundacionais – CCF. Assunto: Apreciação do contrato a ser celebrado entre a 219 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa 220 

Catarina (FEESC), que tem por objetivo a execução do projeto de extensão intitulado 221 

“Geotecnologias como instrumentos de gestão da geoinformação dos bens imóveis da União 222 

pela SPU”. Valor: R$ 218.559,04. Relator: Fabrício Augusto Menegon. O relator procedeu à 223 

leitura do Parecer nº 35/2021/CC, favorável à aprovação do contrato fundacional. Em discussão, 224 

os conselheiros aprovaram por unanimidade o parecer. 27. Processo nº 23080.004887/2021-09. 225 

Requerente: Eduardo Monguilhott Dalmarco. Solicitante: Coordenadoria de Projetos – 226 

COPROJ/DPC. Assunto: Apreciação do termo de convênio a ser celebrado entre a Universidade 227 

Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) 228 
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e a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, que tem por objetivo a execução do projeto 229 

de extensão intitulado “Projeto de parceria para o desenvolvimento de um modelo de 230 

capacitação para qualificar a implantação e manutenção da Estratégia e-SUS AB”. Valor: 231 

R$ 500.000,00. Relator: Graziele Alano Gesser. A relatora procedeu à leitura do Parecer nº 232 

36/2021/CC, favorável à aprovação do convênio. Em discussão, os conselheiros aprovaram por 233 

unanimidade o parecer. 28. Processo nº 23080.051764/2020-78. Requerente: Gislaine Fongaro. 234 

Solicitante: Coordenadoria de Projetos – COPROJ/DPC. Assunto: Apreciação do termo de 235 

convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação 236 

de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Empresa Zoetis Indústria de Produtos 237 

Veterinários Ltda., que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado 238 

“Rastreabilidade e caracterização de patógenos entéricos e respiratórios na avicultura 239 

brasileira com foco em Saúde Única”. Valor: R$ 300.000,00. Relator: Paulo Ricardo Berton. O 240 

relator procedeu à leitura do Parecer nº 37/2021/CC, favorável à aprovação ao termo de 241 

convênio. Em discussão, os conselheiros aprovaram por unanimidade o parecer. 29. Os processos 242 

nº .... e nº ... foram retirados de pauta. 30. Processo nº 23080.066554/2018-60. Requerente: 243 

Clovis Raimundo Maliska. Solicitante: Coordenadoria de Projetos – COPROJ/DPC. Assunto: 244 

Apreciação do termo aditivo ao termo de cooperação celebrado entre a Universidade Federal 245 

de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a 246 

Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS), que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa 247 

intitulado “Malhas Tridimensionais Híbridas para a Solução do Problema Acoplado Fluxo-248 

Geomecânica”. Valor: R$ 1.505.222,64. Relator: Oscar Ricardo Janesch. O relator procedeu à 249 

leitura do Parecer nº 38/2021/CC, favorável à aprovação do aditivo ao termo de cooperação. Em 250 

discussão, os conselheiros aprovaram por unanimidade o parecer. 31. Processos de doação. 251 

Solicitante: Departamento de Gestão Patrimonial – DGP. Assunto: Apreciação da doação dos 252 

bens citados nos seguintes processos: nº 23080.011754/2019-66, nº 23080.051003/2019-82, 253 

nº 23080.056895/2014-01 e nº 23080.049600/2019-47. Relator: Comissão de Baixa, 254 

Tombamento e Doação. O relator procedeu à leitura do Parecer nº 39/2021/CC, favorável à 255 

doação dos bens. Em discussão, os conselheiros aprovaram por unanimidade o parecer. 32. 256 

Processo nº 23080.004268/2021-14. Requerente: Bernardo Meyer. Solicitante: Coordenadoria 257 

de Projetos – COPROJ/DPC. Assunto: Apreciação de minuta do contrato a ser celebrado entre 258 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa 259 

Catarina (FEESC) e a Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da 260 

Grande Florianópolis (Suderf), que tem por objetivo o projeto de pesquisa intitulado “Estudos 261 

para a Consolidação do Projeto do Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo da Porção 262 

Continental da Região Metropolitana de Florianópolis”. Valor: R$ 670.190,27. Relator: Paulo 263 

Esteves. O relator procedeu à leitura do Parecer nº 40/2021/CC, favorável à aprovação do 264 

contrato fundacional. Em discussão, os conselheiros aprovaram por unanimidade o parecer. 265 

Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, 266 

da qual, para constar, eu, João Francisco Ferreira Guimarães, secretário do Conselho de 267 

Curadores, lavrei a presente ata, que, quando aprovada, será assinada pelos membros presentes. 268 

Florianópolis, 18 de março de 2021. 269 
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