
CONSELHO DE CURADORES 

 

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

RESOLUÇÕES DE 22 DE JULHO DE 2021. 
 
Nº 93/2021/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 de extensão intitulado “Desenvolvendo 
talentos para a indústria de rações de monogástricos” (Ref.  Parecer nº 90/2021/CC, 
constante do Processo nº 23080.047588/2020-70). 
 
Nº 94/2021/CC - Homologar a aprovação pela presidência, ad referendum do Conselho 
de Curadores, 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 “Ação Saberes 
Indígenas na Escola em Santa Catarina – 4ª edição” (Ref. Parecer nº 86/2021/CC, 
constante do Processo nº 23080.037758/2020-16). 
 
Nº 95/2021/CC - Homologar a aprovação pela presidência, ad referendum do Conselho 
de Curadores, o termo de cooperação celebrado entre a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), a Petróleo S.A. (Petrobrás) e a Fundação de Ensino e Engenharia de 
Santa Catarina (FEESC), que tem por objetivo o projeto de pesquisa intitulado 
“Implementação de modelo de otimização e inteligência artificial para o projeto 
integrado de sistemas offshore” (Ref. Parecer nº 88/2021/CC, constante do Processo nº 
23080.018216/2021-17). 
 
Nº 96/2021/CC - Homologar a aprovação pela presidência, ad referendum do Conselho 
de Curadores, o termo de convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), a Fundação De Amparo à Pesquisa Do Estado De São Paulo 
(FAPESC) e a Kryptus Segurança da Informação S.A, que tem por objetivo a execução do 
projeto de pesquisa intitulado “Gateway Seguro para a Internet das Coisas Industriais” 
(Ref. Parecer nº 89/2021/CC, constante do Processo nº 23080.009209/2021-24). 
 
Nº 97/2021/CC - Aprovar o contrato de prestação de serviço de tecnologia da 
informação e comunicação a ser celebrado entre a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA), que 
tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de 
Módulo para Atendimento Online no Sistema Catarinense de Telemedicina e 
Telessaúde” (Ref. Parecer nº 91/2021/CC, constante do Processo nº 
23080.052376/2020-12). 
 
Nº 98/2021/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 projeto institucional intitulado “Projeto 



Institucional da Editora da UFSC – 2021/2026” (Ref. Parecer nº 92/2021/CC, constante 
do Processo nº 23080.050151/2020-13). 
 
Nº 99/2021/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 a execução do projeto de 
pesquisa intitulado “Análise e Adequação de Propriedades Termofísicas de Fluidos de 
Perfuração e de Completação” (Ref. Parecer nº 93/2021/CC, constante do Processo nº 
23080.017231/2021-48). 
 
Nº 100/2021/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), Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Catarinense (ITC) e Foz Do Chapecó 
Energia S.A (FCE), que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado 
“Desenvolvimento de estufas inteligentes e eficientes energeticamente para cultivo de 
plantas de alto valor agregado aplicadas a comunidades lindeiras ou assentadas de 
usinas hidrelétricas” (Ref. Parecer nº 94/2021/CC, constante do Processo nº 
23080.006800/2021-20). 
 
Nº 101/2021/CC - Aprovar o acordo de parceria a ser celebrado entre a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina 
(FEESC) e a Huawei Do Brasil Telecomunicações Ltda, que tem por objetivo a execução 
do projeto de extensão intitulado “Academia Huawei - Inteligência Artificial” (Ref. 
Parecer nº 95/2021/CC, constante do Processo nº 23080.017863/2021-10). 
 
Nº 102/2021/CC - Aprovar o primeiro aditivo ao convênio ser celebrado entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Extensão Universitária (FAPEU) e a Brazil Lab Princeton University, que tem por objetivo 
a execução do projeto de pesquisa intitulado “Mapeamento dos assentamentos 
humanos pré e pós-colombianos na Amazônia” (Ref. Parecer nº 96/2021/CC, constante 
do Processo nº 23080.018143/2020-82). 
 
Nº 103/2021/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 Robert Bosch Limitada, que tem por objetivo a execução do projeto de 
pesquisa “Desenvolvimento e validação do pino do tucho do sistema de injeção de 
diesel em material autolubrificante” (Ref. Parecer nº 97/2021/CC, constante do 
Processo nº 23080.018990/2021-28). 
 
Nº 104/2021/CC - Aprovar o contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e o Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, que tem por 
objetivo o projeto de extensão intitulado “Manutenção de veículos automotores: 
Conceitos, Métodos de Gestão e Aplicação” (Ref. Parecer nº 98/2021/CC, constante do 
Processo nº 23080.014330/2021-78). 
 
Nº 105/2021/CC - Aprovar o convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e 



a Itapoá Terminais Portuários, que tem por objetivo o projeto de pesquisa intitulado 
“Avaliação da competitividade do Porto de Itapoá no contexto da infraestrutura 
logística do Estado de Santa Catarina (ComPort-SC)” (Ref. Parecer nº 99/2021/CC, 
constante do Processo nº 23080.025868/2021-16). 
 
Nº 106/2021/CC - Aprovar a doação do imóvel pelo munícipio de Curitibanos à 
Universidade Federal de Santa Catarina (Ref. Parecer nº 100/2021/CC, constante do 
Processo nº 23080.022763/2021-05). 
 
Nº 107/2021/CC - Aprovar a doação dos bens citados no processo 23080.011271/2017-
08 (Ref. Parecer nº 101/2021/CC, constante do Processo nº 23080.011271/2017-08). 
 
Nº 108/2021/CC - Aprovar a baixa dos bens citados nos processos abaixo: 
23080.058512/2019-36; 23080.021432/2021-40; 23080.021450/2021-21; 
23080.021462/2021-56; 23080.021468/2021-23; 23080.067913/2019-87; 
23080.041408/2020-46; 23080.005874/2020-68; 23080.009763/2015-63; 
23080.039692/2020-91; 23080.023021/2021-99; 23080.024949/2021-91; 
23080.025037/2021-36; 23080.025052/2021-84 (Ref. Parecer nº 102/2021/CC, 
constante nos Processos acima). 
 
Nº 109/2021/CC - Aprovar a doação dos bens citados nos processos abaixo: 
23080.050278/2019-07; 23080.027344/2017-75; 23080.042811/2019-59; 
23080.042823/2019-83; 23080.053935/2019-60; 23080.066928/2019-28; 
23080.067209/2019-24; 23080.067217/2019-71; 23080.042760/2019-65; 
23080.043090/2019-02; 23080.013594/2021-12; 23080.056291/2019-61; 
23080.059464/2019-01; 23080.062773/2019-51; 23080.053470/2019-47; 
23080.067201/2019-68; 23080.053713/2019-47; 23080.051002/2019-38; 
23080.053917/2019-88; 23080.019599/2021-41 (Ref. Parecer nº 103/2021/CC, 
constante nos Processos acima). 
 
 
 
 


