
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 202/2018/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 Brasileiro S.A. (Petrobras), que tem por objetivo a 

execução do projeto intitulado “Malhas tridimensionais híbridas para a solução do 

problema acoplado fluxogeomecânica”. (Ref. Parecer nº 228/2018/CC, constante do 

Processo nº 23080.066554/2018-60). 

 

Nº 203/2018/CC - Aprovar o contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

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

(FAPEU), que tem por objetivo a execução do Projeto de Desenvolvimento Institucional 

intitulado “Curso de Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata 

Atlântica/UFSC”. (Ref. Parecer nº 229/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.038917/2018-77). 

 

Nº 204/2018/CC - Aprovar o contrato 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 extensão intitulado “Saberes 

Indígenas na Escola – Núcleo SC”. (Ref. Parecer nº 230/2018/CC, constante do 

Processo nº 23080.041413/2018-34). 

 

Nº 205/2018/CC - Aprovar o Termo de Convênio a ser celebrado entre a Universidade 

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

Universitária (FAPEU) e a Indústria e Comércio de Malhas RVB LTDA, que tem por 

objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Pesquisa e desenvolvimento de 

tecnologias voltadas para o aprimoramento do processo, do tratamento de efluentes e 

reuso de água na indústria têxtil”. (Ref. Parecer nº 231/2018/CC, constante do Processo 

nº 23080.067661/2018-13). 

 

Nº 206/2018/CC - Aprovar o contrato 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 extensão intitulado "Curso de 

Aperfeiçoamento Educação, Pobreza e Desigualdade Social". (Ref. Parecer nº 

232/2018/CC, constante do Processo nº 23080.030624/2018-41). 

 

Nº 207/2018/CC - Aprovar o contrato 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 extensão intitulado "Curso de 

Aperfeiçoamento Educação, Pobreza e Desigualdade Social". (Ref. Parecer nº 

233/2018/CC, constante do Processo nº 23080.017086/2016-38). 

 

Nº 208/2018/CC - Aprovar o contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

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



(FEESC), que tem por objetivo a execução do projeto intitulado “EtiqEEE - Curso à 

Distância sobre Etiquetagem da Eficiência Energética de Edificações”. (Ref. Parecer nº 

234/2018/CC, constante do Processo nº 23080.048310/2017-14). 

 

Nº 209/2018/CC - Aprovar o contrato 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 extensão intitulado "Apoio às 

turmas do curso de licenciatura em Educação do Campo - 2018-2020”. (Ref. Parecer nº 

235/2018/CC, constante do Processo nº 23080.050897/2018-11). 

 

Nº 210/2018/CC - Aprovar o termo de convênio a ser celebrado entre a Universidade 

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

Catarina (FEESC) e o Município de São Francisco do Sul/SC, que tem por objetivo a 

execução do projeto de extensão intitulado “Diagnóstico socioambiental para criação de 

unidade de conservação na Vila da Glória do município de São Francisco do Sul/SC”. 

(Ref. Parecer nº 236/2018/CC, constante do Processo nº 23080.039000/2018-90). 

 

Nº 211/2018/CC - Aprovar o Termo de Convênio a ser celebrado entre a Universidade 

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

Catarina (FEESC), TNS Nanotecnologia e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 

(Fundep), que tem por objetivo a execução do projeto intitulado “Desenvolvimento de 

kit rápido para 2/23 identificação de patógeno vegetal via nanosensor à base de 

nanopartículas de ouro e aptâmeros”. (Ref. Parecer nº 238/2018/CC, constante do 

Processo nº 23080.045112/2018-80). 

 

Nº 212/2018/CC - Aprovar o Termo de Convênio a ser celebrado entre a Universidade 

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

Catarina (FEESC) e a Empresa BRY Tecnologia S.A, que tem por objetivo a execução 

do projeto de pesquisa intitulado “Tempestividade em Blockchain”. (Ref. Parecer nº 

239/2018/CC, constante do Processo nº 23080.064150/2018-31). 

 

Nº 213/2018/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 o Município de Nova Serrana – MG, que tem por objetivo a 

execução do projeto de pesquisa intitulado “Realização do Cadastro Técnico 

Multifinalitário, Mobiliário e Imobiliário do Município de Nova Serrana, de acordo com 

a Portaria N° 511 do Ministério das Cidades”. (Ref. Parecer nº 240/2018/CC, constante 

do Processo nº 23080.048551/2018-44). 

 

Nº 214/2018/CC - Homologar o contrato a ser firmado entre a Universidade Federal de 

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

(FAPEU), que tem por objetivo a execução do projeto “Desenvolvimento e Produção de 

Materiais Instrucionais para diagnóstico de DST, AIDS e Hepatites Virais”. (Ref. 

Parecer nº 245/2018/CC, constante do Processo nº 23080.069571/2018-59). 

 

Nº 215/2018/CC - Homologar o Acordo 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 Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais 

(CODEMGE), que tem por objetivo a execução do projeto intitulado “Desenvolvimento 

de Condicionador de Ar Operado por Unidade de Refrigeração Magnética”. (Ref. 



Parecer nº 214/2018/CC, constante do Processo nº 23080.057221/2018-40). 

 

Nº 216/2018/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 intitulado “Criação do Centro de 

Convergência de Santa Catarina em Tecnologias Aeroespaciais”. (Ref. Parecer nº 

226/2018/CC, constante do Processo nº 23080.035000/2018-11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


