
CONSELHO DE CURADORES 

 

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

RESOLUÇÕES DE 20 DE MAIO DE 2021. 
 
Nº 58/2021/CC - Homologar a aprovação pela presidência, ad referendum do Conselho 
de Curadores, do 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 “Implantação de 
estratégias de atenção às situações de violência com foco na população masculina no 
âmbito da Atenção Primária a Saúde” (Ref.  Parecer nº 48/2021/CC, constante do 
Processo nº 23080.040466/2020-52). 
 
Nº 59/2021/CC - Homologar a aprovação pela presidência, ad referendum do Conselho 
de Curadores, do termo de convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a 
Dígitro Tecnologia S.A., que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa 
intitulado “Pesquisa de Topologias de Redes Neurais Aplicadas à Tradução 
Fonema/Grafema para uso em Sistemas de Reconhecimento de Fala”. (Ref. Parecer nº 
51/2021/CC, constante do Processo nº 23080.009274/2021-50). 
 
Nº 60/2021/CC - Homologar a aprovação pela presidência, ad referendum do Conselho 
de Curadores, do 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 “Suporte à gestão de 
competências da CGPERT vinculadas às áreas de infrações, operações rodoviárias e 
educação para o trânsito” (Ref. Parecer nº 52/2021/CC, constante do Processo nº 
23080.049375/2020-82). 
 
Nº 61/2021/CC - Homologar a aprovação pela presidência, ad referendum do Conselho 
de Curadores, do contrato de Prestação de Recursos Não Reembolsáveis a ser celebrado 
entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Extensão Universitária (FAPEU), que tem por objetivo a execução do projeto de extensão 
intitulado “Projeto REFORMA – Restauração Ecológica da Floresta Ombrófila Mista” (Ref. 
Parecer nº 50/2021/CC, constante do Processo nº 23080.051283/2020-62). 
 
Nº 62/2021/CC - Homologar a aprovação pela presidência, ad referendum do Conselho 
de Curadores, do termo de Cooperação celebrado entre a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) e a Technology Innovation Institute – Sole Proprietorship LLC, que tem 
por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Protocolos Criptográficos 
Híbridos” (Ref. Parecer nº 49/2021/CC, constante do Processo nº 23080.011410/2021-
71). 
 



Nº 63/2021/CC - O convênio tripartite deve ter a prestação de contas apreciada pelo 
Conselho de Curadores mesmo que os recursos não tenham entrado na conta da UFSC.  
(Ref. Parecer nº 53/2021/CC, constante do Processo nº 23080.020668/2013-59). 
 
Nº 64/2021/CC - O convênio tripartite deve ter a prestação de contas apreciada pelo 
Conselho de Curadores mesmo que os recursos não tenham entrado na conta da UFSC 
(Ref. Parecer nº 54/2021/CC, constante do Processo nº 23080.032539/2011-41). 
 
Nº 65/2021/CC - O convênio tripartite deve ter a prestação de contas apreciada pelo 
Conselho de Curadores mesmo que os recursos não tenham entrado na conta da UFSC.  
(Ref. Parecer nº 55/2021/CC, constante do Processo nº 23080.023104/2013-78). 
 
Nº 66/2021/CC - Aprovar o termo de convênio a ser celebrado entre a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão 
Universitária (FAPEU) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL/SC), que tem por objetivo a 
execução do projeto de extensão intitulado “Matriz Insumo-Produto Catarinense e o 
Desenvolvimento Econômico a partir da Indústria”. (Ref. Parecer nº 56/2021/CC, 
constante do Processo nº 23080.009159/2021-85). 
 
Nº 67/2021/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 de pesquisa intitulado 
“Mapeamento e Estudo do Setor Audiovisual Catarinense”. (Ref. Parecer nº 57/2021/CC, 
constante do Processo nº 23080.007341/2021-00). 
 
Nº 68/2021/CC - Aprovar o convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), Sociedade Brasileira De Informática Em Saúde (SBIS) e a Fundação 
de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC), que tem por objetivo a execução do 
projeto de extensão intitulado “Projeto de parceria para o desenvolvimento de um 
modelo de capacitação para qualificar a implantação e manutenção da Estratégia e-SUS 
AB” (Ref. Parecer nº 58/2021/CC, constante do Processo nº 23080.004887/2021-09). 
 
Nº 69/2021/CC - Aprovar o convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), Supergrafeno LTDA e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa 
Catarina (FEESC), que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado 
“Síntese do óxido de grafeno/grafite e grafeno utilizando tratamento com UV/ozônio” 
(Ref. Parecer nº 59/2021/CC, constante do Processo nº 23080.012627/2021-07).  
 
Nº 70/2021/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 de extensão intitulado “Centro 
Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar de Santa Catarina - CECANE/SC - 
descentralização 2021” (Ref. Parecer nº 60/2021/CC, constante do Processo nº 
23080.050288/2020-78). 
 
Nº 71/2021/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 “Validações 
de Autodeclarações UFSC 2020/2022” (Ref. Parecer nº 62/2021/CC, constante do 
Processo nº 23080.080002/2019-45). 
 
Nº 72/2021/CC - Aprovar o convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), Zen S.A. Indústria Metalúrgica e a Fundação de Ensino e 
Engenharia de Santa Catarina (FEESC), que tem por objetivo a execução do projeto de 
pesquisa intitulado “Inovação no projeto e fabricação de componentes para tensores 
utilizando materiais compósitos autolubrificantes” (Ref. Parecer nº 63/2021/CC, 
constante do Processo nº 23080.014708/2021-33). 
 
Nº 73/2021/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 pesquisa intitulado “Pesquisa e 
desenvolvimento de modelos, protocolos de soluções tecnológicas para Telemedicina - 
Ano IV (2021)” (Ref. Parecer nº 64/2021/CC, constante do Processo nº 
23080.005135/2021-57). 
 
Nº 74/2021/CC - Aprovar o Acordo de parceria a ser celebrado entre a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 
(FUNDEP), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC), a BMW do 
Brasil Ltda. a AVL South America Ltda. e o Instituto Agora de Ciência e Tecnologia, que 
tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Unidade autônoma 
eficiente de geração de gases para células a combustíveis de óxido sólido (SOFC) baseado 
em reformador de etanol” (Ref. Parecer nº 66/2021/CC, constante do Processo nº 
23080.015681/2021-04). 
 
Nº 75/2021/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 S3ENG – Tecnologia Aplicada à Engenharia Ltda., que tem por objetivo a 
execução do projeto de pesquisa intitulado “Modelo de Maturidade para Entidades 
Públicas, relacionado ao mercado de AEC (Arquitetura, Engenharia e Construção)” (Ref. 
Parecer nº 67/2021/CC, constante do Processo nº 23080.014913/2021-07). 
 
Nº 76/2021/CC - Aprovar a baixa dos bens citados nos processos abaixo: 
23080.005457/2021-04;  23080.047251/2020-62; 23080.005588/2020-01; 
23080.002807/2020-91;  23080.016608/2018-46; 23080.037677/2018-93; 
23080.028947/2018-75;  23080.010400/2021-19; 23080.035996/2020-89; 
23080.080115/2019-41;  23080.051453/2020-17 (Ref. Parecer nº 68/2021/CC, 
constante nos Processos). 
 
Nº 77/2021/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 “Processos 
Seletivos Especiais UFSC/2021” (Ref. Parecer nº 69/2021/CC, constante do Processo nº 
23080.004178/2021-15). 
 


