
CONSELHO DE CURADORES 

 

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

RESOLUÇÕES DE 19 DE MAIO DE 2022. 
 
Nº 82/2022/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 como objetivo a execução do projeto de extensão intitulado 
“Atividades físicas e esportivas para comunidade” (Ref. Parecer nº 71/2022/CC, 
constante do Processo nº 23080.046396/2021-27). 
 
Nº 83/2022/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 “Projeto Barco Solar 
Babitonga” (Ref. Parecer n° 72/2022/CC, constante do Processo nº 
23080.054449/2021-83). 
 
Nº 84/2022/CC - Aprovar o terceiro termo aditivo ao contrato 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 intitulado 
“Curso de especialização em atenção básica em saúde – 2018”. (Ref. Parecer nº 
73/2022/CC, constante do Processo nº 23080.078556/2018-00). 
 
Nº 85/2022/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 a Alltech do Brasil Agroindustrial Ltda., que tem por objetivo a 
execução do projeto de pesquisa intitulado “Dietas para Tilápia-do-Nilo” (Ref. Parecer 
nº 74/2022/CC, constante do Processo nº 23080.010343/2022-59). 
 
Nº 86/2022/CC - Aprovar o segundo termo aditivo ao convênio celebrado entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de 
Santa Catarina (FEESC) e o Município de Itabira, que tem por objetivo a execução do 
projeto de extensão intitulado “Consultoria, Desenvolvimento e Assessoria para 
elaboração e execução do Plano Municipal do Cadastro Territorial Multifinalitário – 
CTM” (Ref. Parecer nº 75/2022/CC, constante do Processo nº 23080.064460/2019-37). 
 
Nº 87/2022/CC - Aprovar o sétimo termo aditivo ao contrato celebrado entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Estudos e Pesquisas 
Socioeconômicos (FEPESE), que tem por objetivo a execução do projeto de extensão 
intitulado “Apoio técnico especializado para desenvolvimento e elaboração de estudos 
de engenharia” (Ref. Parecer nº 76/2022/CC, constante do Processo nº 
23080.083739/2018-39). 
 
Nº 88/2022/CC - Aprovar a baixa dos bens constantes dos processos a seguir: 



23080.085212/2017-68; 23080.056436/2017-62; 23080.060323/2019-23; 
23080.019272/2019-54; 23080.002515/2018-34; 23080.076233/2018-73; 
23080.001326/2019-25; 23080.088492/2018-47; 23080.012322/2013-87; 
23080.066411/2017-77; 23080.003852/2017-68; 23080.012858/2020-21; 
23080.059338/2018-68; 23080.004096/2022-51; 23080.084307/2017-64; 
23080.017885/2016-12; 23080.012403/2022-78; 23080.002707/2020-65; 
004936/2022;   23080.013243/2022-84; 23080.017429/2022-11; 
23080.013778/2022-55; 23080.013779/2022-08; (Ref. Parecer nº 77/2022/CC, 
constante nos processos acima). 
 
 
 
 
 
 


