
CONSELHO DE CURADORES 

 

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

RESOLUÇÕES DE 26 DE AGOSTO DE 2021. 
 
Nº 110/2021/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), a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão 
Universitária (FAPEU) e a Petróleo S.A. (Petrobrás), que tem por objetivo a execução do 
projeto de pesquisa intitulado “Processo ‘Stud Welding’ para fixação de componentes 
na área naval” (Ref. Parecer nº 104/2021/CC, constante do Processo nº 
23080.018270/2021-62). 
 
Nº 111/2021/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), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina 
(FEESC) e a Petróleo S.A. (Petrobrás), que tem por objetivo o projeto de pesquisa 
intitulado “Infraestrutura para Análise e Adequação de Propriedades Termofísicas de 
Fluidos de Perfuração e de Completação”. ( Ref. Parecer n° 107/2021/CC, constante do 
Processo nº 23080.027188/2021-29). 
 
Nº 112/2021/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do 
Conselho de Curadores, do termo de convênio celebrado entre a Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) 
e a Danone Ltda., que tem por objetivo o projeto de pesquisa intitulado “Avaliação do 
emprego de processos alternativos de extração para a recuperação de frações proteica 
e/ou funcional a partir de ora-pro-nobis”. (Ref. Parecer nº 106/2021/CC, constante do 
Processo nº 23080.026095/2021-87). 
 
Nº 113/2021/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do 
Conselho de Curadores, do termo de convênio celebrado entre a Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) 
e a Embraco Indústria de Compressores e Soluções em Refrigeração Ltda, que tem por 
objetivo o projeto de pesquisa intitulado “Inteligência competitiva e tecnológica 
aplicada à compressores e sistemas de refrigeração”. (Ref.  o Parecer nº 105/2021/CC, 
constante do Processo nº 23080.027676/2021-36).] 
 
Nº 114/2021/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do 
Conselho de Curadores, do termo aditivo ao acordo de parceria técnica celebrado 
entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e 
Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Serviço Nacional De Aprendizagem, 
Departamento Regional Da Bahia (Senai/DR/BA), que tem por objetivo o projeto de 
pesquisa intitulado “Modelo de Desenvolvimento de Tecnologia e Modelo de 
Desenvolvimento de Produtos para Instituições de Pesquisa & Desenvolvimento & 



Inovação”. (Ref. Parecer nº 106/2021/CC, constante do Processo nº 
23080.055533/2018-19). 
 
Nº 115/2021/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do 
Conselho de Curadores, do aditivo ao termo de cooperação celebrado entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de 
Santa Catarina (FEESC) e a Petróleo S.A. (Petrobras), que tem por objetivo o projeto de 
pesquisa intitulado “APCLEAN - Avaliação de tecnologias para remoção de compostos 
orgânicos solúveis da água produzida”. (Ref. Parecer nº 109/2021/CC, constante do 
Processo nº 23080.021077/2018-11). 
 
Nº 116/2021/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 o projeto de extensão intitulado “Planejamento de um Distrito 
Criativo para a área central de Santa Maria, no Rio Grande do Sul”. (Ref. Parecer nº 
110/2021/CC, constante do Processo nº 23080.023408/2021-45). 
 
Nº 117/2021/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 o projeto de extensão intitulado “Manutenção de veículos 
automotores: Conceitos, Métodos de Gestão e Aplicação”. (Ref. Parecer nº 
111/2021/CC, constante do Processo nº 23080.024967/2021-72). 
 
Nº 118/2021/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 T-Matter Minerais Industriais S.A., que tem por objetivo o projeto de pesquisa 
intitulado “Liberação de fósforo e potássio em fertilizantes de elevada eficiência”. ( Ref. 
Parecer nº 112/2021/CC, constante do Processo nº 23080.028289/2021-17). 
 
Nº 119/2021/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 Embraco Indústria de Compressores e Soluções em Refrigeração Ltda., que 
tem por objetivo o projeto de pesquisa intitulado “Materiais e processos aplicados a 
unidades de condensação herméticas (CDUs)”. (Ref. Parecer nº 113/2021/CC, constante 
do Processo nº 23080.029737/2021-08). 
 
 
 
 
 
 


