
CONSELHO DE CURADORES 

 

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

uso de suas atribuições, RESOLVE: 
 

RESOLUÇÕES DE 18 DE OUTUBRO DE 2018 

 

Nº 179/2018/CC - Aprovar o Termo de Cooperação 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. (Petrobras), que tem por objeto dar início 

ao projeto: “Arquitetura de fácies e estratigrafia de alta resolução de sistemas fluviais 

entrelaçados”. (Ref. Parecer nº 191/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.058213/2018-11). 

 
Nº 180/2018/CC - Aprovar o termo de cooperação firmado entre a Universidade Federal 

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

(FAPEU) e a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), que tem por objeto a execução do 

projeto “Adequação de infraestrutura laboratorial para o projeto de Soldagem em 

operação com GMAW, FCAW e aquecimento por indução". (Ref. Parecer nº 

190/2018/CC, constante do Processo nº 23080.050200/2018-01). 

 

Nº 181/2018/CC - Homologar o Termo de Cooperação 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. (Petrobras), que tem por objeto dar início 

ao projeto: “Desenvolvimento de Protocolos de Remediação de áreas Contaminadas e 

de descomissionamento de áreas recuperadas – Estudo piloto fazenda experimental 

Ressacada, Florianópolis - SC”. (Ref. Parecer nº 192/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.049785/2018-17). 

 

Nº 182/2018/CC - Homologar o contrato firmado entre a Universidade Federal de Santa 

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

(FAPEU), que tem por objeto gerir administrativamente o projeto “Telessaúde VII 

Manutenção do Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes em Santa Catarina, Termo 

de Cooperação para Descentralização de crédito junto ao Fundo Nacional de Saúde 

(Ministério da Saúde)”. (Ref. Parecer nº 188/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.043714/2018-01). 

 

Nº 183/2018/CC - Homologar o 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 Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), que tem por 

objeto dar continuidade ao projeto “Projeto, implantação e operação de meios e serviços 

de redes avançadas junto às Instituições Conectadas ao POP-SC/RNP”. (Ref. Parecer nº 

187/2018/CC, constante do Processo nº 23080.018199/2017-31). 

 

Nº 184/2018/CC - Homologar o contrato firmado entre a Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) e a Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-econômicos (FEPESE). O 

qual tem como objeto o apoio administrativo ao projeto de extensão intitulado 

“Promoção e fortalecimento do ecossistema de inovação e regional de Itajaí”. (Ref. 

Parecer nº 189/2018/CC, constante do Processo nº 23080.045875/2018-21). 



Nº 185/2018/CC - Aprovar o contrato a ser firmado entre a Universidade Federal de 

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

(FEESC), tendo como objeto à realização do projeto “Programa Incluir – Acessibilidade 

na Educação Superior”. (Ref. Parecer nº 193/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.030257/2018-86). 

 

Nº 186/2018/CC - Aprovar a prestação de contas do contrato Nº 605/2007, 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 cooperação 

técnica e apoio na implementação do projeto de pesquisa e desenvolvimento de 

tecnologia para a geração de energia coletada por painéis fotovoltaicos e seus empregos 

na produção e armazenagem de hidrogênio para posterior emprego em células a 

combustíveis, processos e/ou produtos. (Ref. Parecer nº 194/2018/CC, constante do 

Processo nº 23080.052549/2007-17). 

 

Nº 187/2018/CC - Aprovar a prestação de contas relativa ao convênio nº 2011/0059, 

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

e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a empresa OPTO Eletrônica S.A., tendo 

como objeto à realização do projeto “Avaliação de Padrões e Desenvolvimento de 

Módulo para Interoperatividade em Equipamentos de Diagnóstico Oftalmológicos”. 

(Ref. Parecer nº 195/2018/CC, constante do Processo nº 23080.013566/2011-15). 

 

Nº 188/2018/CC - Aprovar a prestação de contas do contrato nº 104/2013, firmado entre 

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

Extensão Universitária (FAPEU). O qual tem como objeto a execução do projeto de 

extensão intitulado “Resgate dos Modelos de Sistemas Agroflorestais – SAF’s no 

Planalto Catarinense”. (Ref. Parecer nº 198/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.007592/2013-76). 

 

Nº 189/2018/CC - Aprovar a prestação de contas do contrato nº 108/2013, firmado entre 

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

Extensão Universitária (FAPEU). O qual tem como objetivo a execução do projeto de 

pesquisa intitulado “Programa de Saúde e Reprodutiva”. (Ref. Parecer nº 197/2018/CC, 

constante do Processo nº 23080.012280/2013-84). 

 

Nº 190/2018/CC - Aprovar a prestação de contas do contrato nº 579/2007, firmado entre 

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

Extensão Universitária (FAPEU). O qual tem como objetivo a execução do projeto de 

pesquisa intitulado “Semana Nacional de Ciência e tecnologia - SNCT”. (Ref. Parecer 

nº 196/2018/CC, constante do Processo nº 23080.041747/2007-55). 

 

 

 


