
CONSELHO DE CURADORES 

 

O Presidente do Conselho de Curadores, da Universidade Federal de Santa Catarina, no 

uso de suas atribuições, RESOLVE: 
 

RESOLUÇÕES DE 6 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

Nº 219/2018/CC - Aprovar a Prestação de Contas do Contrato nº 303/2008, firmado 

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

Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), tendo como objeto a cooperação técnica e 

administrativa na implementação do curso “Educação na Diversidade e Cidadania”, na 

modalidade à distância. (Ref. Parecer nº 248/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.061527/2008-29). 

 

Nº 220/2018/CC - Aprovar a prestação de contas do contrato nº 224/2010, firmado entre 

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

Sócioeconômicos (FEPESE), o qual tem como objetivo a gestão financeira e execução 

do processo seletivo para o curso de especialização do programa de Residência 

Integrada Multiprofissional em Saúde no Hospital Universitário da UFSC. (Ref. Parecer 

nº 249/2018/CC, constante do Processo nº 23080.029800/2010-45). 

 

Nº 221/2018/CC - Aprovar a prestação de contas do contrato nº 209/2013 firmado entre 

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

Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), para apoio administrativo e financeiro na 

execução do projeto de pesquisa “Florianópolis Arqueológica”. (Ref. Parecer nº 

252/2018/CC, constante do Processo nº 23080.050703/2012-83). 

 

Nº 222/2018/CC - Aprovar a prestação de contas do convênio nº 2012/0102, firmado 

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

Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), a empresa Energética Barra Grande S.A. - 

BAESA, a Campos Novos Energia S.A. – ENERCAN, a Associação Beneficente da 

Indústria Carbonífera de Santa Catariana – SATC e a A Vero Domino Consultoria e 

Pesquisa LDTA – A VERO DOMINO. O qual tem como objeto a execução do projeto 

de extensão intitulado “Sistema integrado de iluminação baseado em leds de alto brilho 

com alimentação por sistema híbrido: placas fotovoltaicas, miniaerogeradores e energia 

elétrica da rede de distribuição”. (Ref. Parecer nº 253/2018/CC, constante do Processo 

nº 23080.016477/2012-10). 

 

Nº 223/2018/CC - Aprovar a prestação de contas do convênio nº 2012/159 celebrado 

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

Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Empresa Volvo do Brasil Veículos LTDA, 

que tem por objetivo a execução do projeto: “Desenvolvimento de tecnologias de tubos 

de calor e afins para aplicação em radiadores de caminhões”. (Ref. Parecer nº 

254/2018/CC, constante do Processo nº 23080.041151/2012-12). 

 

Nº 224/2018/CC - Aprovar a prestação de contas do convênio nº 114/2011 celebrado 

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

Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Companhia Catarinense de Águas e 

Saneamento (CASAN), que teve por objetivo a prestação de serviço na execução do 



projeto intitulado “Avaliação do estado de degradação e diagnóstico das manifestações 

patológicas da estrutura de concreto da unidade de aeração da estação de tratamento de 

esgotos sanitários do sistema insular”. (Ref. Parecer nº 255/2018/CC, constante do 

Processo nº 23080.024322/2011-68). 

 

Nº 225/2018/CC - Homologar o contrato a ser firmado entre a Universidade Federal de 

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

(FEESC), que tem por objeto a execução do projeto de pesquisa intitulado 

“Desenvolvimento de nanotecnologia, materiais e compósitos avançados para 

aplicações em defesa”. (Ref. Parecer nº 221/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.037328/2018-71). 

 

Nº 226/2018/CC - Homologar o termo aditivo do convênio a ser firmado entre a 

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

Santa Catarina (FEESC) e a Whirlpool S.A, que tem por objeto a execução do projeto 

de pesquisa intitulado “Materiais e processos aplicados a compressores herméticos”. 

(Ref. Parecer nº 224/2018/CC, constante do Processo nº 23080.032907/2013-13). 

 

Nº 227/2018/CC - Homologar o aditamento ao Contrato nº 220/2016 a ser firmado entre 

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

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

objeto a execução do projeto intitulado “Prestação de serviços de padronização de 

técnicas e análise de biomarcadores em espécies de tetrápodes marinhos da costa 

brasileira provenientes do Programa de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos 

(PMP-BS) e do Programa de Monitoramento de Cetáceos da Bacia de Santos (PMC-

BS)”. (Ref. Parecer nº 225/2018/CC, constante do Processo nº 23080.057293/2016-25). 

 

Nº 228/2018/CC - Homologar o contrato a ser firmado entre a Universidade Federal de 

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

(FAPEU), que tem por objeto gerir administrativa e financeiramente o projeto de 

desenvolvimento institucional “Concurso Vestibular UFSC 2019”. (Ref. Parecer nº 

223/2018/CC, constante do Processo nº 23080.060240/2018-53). 

 

Nº 229/2018/CC - Homologar o convênio a ser firmado entre a Universidade Federal de 

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

e a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina que tem por objeto 

gerir administrativa e financeiramente o projeto de extensão “Alinhamento da Academia 

de Polícia Civil do Estado de Santa Catarina ao Modelo de Universidade Corporativa 

em Rede – UCR”. (Ref. Parecer nº 207/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.002666/2018-92). 

 

Nº 230/2018/CC - Homologar o termo de contrato a ser firmado entre a Universidade 

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

Catarina (FEESC) e a Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras 

(CERTI), que tem por objeto a execução do projeto de pesquisa intitulado 

“Desenvolvimento de Tubos de Calor e Termossifões para o Gerenciamento Térmico de 

Controlador Eletrônico”. (Ref. Parecer nº 206/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.047763/2018-12). 

 

 


