
CONSELHO DE CURADORES 

 

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

uso de suas atribuições, RESOLVE: 
 

RESOLUÇÕES DE 8 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

Nº 192/2018/CC - Aprovar o termo aditivo do contrato a ser 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 “Produção de materiais instrucionais relacionados a prevenção e tratamento das 

IST, AIDS e Hepatites Virais – TELELAB”. (Ref. Parecer nº 201/2018/CC, constante do 

Processo nº 23080.051396/2015-09). 

 

Nº 193/2018/CC - Aprovar o termo aditivo do contrato a ser firmado entre a 

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

Extensão Universitária (FAPEU), que tem por objetivo o apoio administrativo e 

financeiro para a execução do projeto de extensão intitulado “Alimentos bons, limpos e 

justos: ampliação e qualificação da participação da Agricultura Familiar brasileira no 

movimento Slow Food”. (Ref. Parecer nº 202/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.050443/2015-99). 

 

Nº 194/2018/CC - Aprovar o contrato a ser firmado entre a Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos 

(FEPESE). O qual tem como objetivo o apoio administrativo e financeiro do projeto de 

extensão intitulado “Módulo Jean Monnet: Direito Internacional Privado Europeu e seus 

Impactos no Direito Ambiental Europeu”. (Ref. Parecer nº 203/2018/CC, constante do 

Processo nº 23080.060757/2018-42). 

 

Nº 195/2018/CC - Aprovar o contrato a ser 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 administrativa e financeiramente o projeto de 

desenvolvimento institucional intitulado “Desenvolvimento de Tecnologias de Produção 

de Tainha, Robalo e Sardinha em Cativeiro”. (Ref. Parecer nº 204/2018/CC, constante 

do Processo nº 23080.017971/2018-89). 

 

Nº 196/2018/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 de extensão intitulado “1º 

Simpósio Brasileiro de Futebol e Futsal - SIBRAFF”. (Ref. Parecer nº 205/2018/CC, 

constante do Processo nº 23080.040239/2018-11). 

 

Nº 197/2018/CC - Homologar o Termo de Cooperação a ser firmado entre a 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e com a interveniência da 

Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da UFRRJ (FAPUR), para 

desenvolvimento do projeto intitulado "Uso de cascalho de perfuração e fontes de 

matéria orgânica na produção de adubo organomineral para o cultivo de oleaginosas, 

espécies florestais e na recuperação de áreas degradadas: aspectos químicos e 



biológicos". (Ref. Parecer nº 200/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.014513/2018-98). 

 

Nº 198/2018/CC - Aprovar a prestação de contas do contrato nº 001/2015 firmado entre 

a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) com a Fundação José Arthur Boiteux 

(FUNJAB), para a implementação do projeto “Levantamento Topográfico Planimétrico 

do Manguezal do Itacorubi”. (Ref. Parecer nº 215/2018/CC, constante do Processo nº 

23080.050655/2014-95). 

 

Nº 199/2018/CC - Aprovar a prestação de contas do contrato nº 492/2012, firmado entre 

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

Extensão Universitária (FAPEU). O qual tem como objeto o projeto intitulado 

“Programa de valorização da Atenção Básica – Turma C – PROVAB”. (Ref. Parecer nº 

217/2018/CC, constante do Processo nº 23080.045216/2012-07). 

 

Nº 200/2018/CC - Aprovar a prestação de contas do contrato nº 109/2008 firmado entre 

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

Extensão Universitária (FAPEU), o qual tem como objeto a cooperação técnica e 

administrativa para apoio na implementação do projeto “ampliação das funções e 

integração do sistema de informações (SIEMC) do Departamento de Engenharia 

Mecânica com sistema da UFSC e das fundações”. (Ref. Parecer nº 216/2018/CC, 

constante do Processo nº 23080.016294/2008-19). 

 

 

 

 

 

 

 


