
CONSELHO DE CURADORES 

 

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

RESOLUÇÕES DE 23 DE SETEMBRO DE 2021. 
 
Nº 121/2021/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do 
Conselho de Curadores, do contrato de Prestação de Serviço celebrado entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de 
Santa Catarina (FEESC) e a Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato 
Grosso Do Sul (SEBRAE/MS), que tem por objetivo o projeto de extensão intitulado 
“Disseminação do conceito CHIS no Mato Grosso do Sul” (Ref. Parecer nº 114/2021/CC, 
constante do Processo nº 23080.028540/2021-43). 
 
Nº 122/2021/CC - Aprovar o contrato fundacional a ser celebrado entre a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação José Arthur Boiteux (FUNJAB), que tem 
por objetivo o projeto de extensão intitulado “O futuro do trabalho: perspectivas 
latino-americanas” (Ref. Parecer n° 115/2021/CC, constante do Processo nº 
23080.026300/2021-12). 
 
Nº 123/2021/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 a Loréal Brasil Comercial de Cosméticos Ltda., que tem por 
objetivo o projeto de pesquisa intitulado “Teledermatologia no Tour de Combate ao 
Câncer de Pele” (Ref. Parecer nº 116/2021/CC, constante do Processo nº 
23080.026933/2021-12). 
 
Nº 124/2021/CC - Aprovar o contrato de prestação de serviço a ser celebrado entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de 
Santa Catarina (FEESC) e o Município de Santa Maria, 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.  o Parecer nº 117/2021/CC, constante do 
Processo nº 23080.023406/2021-56). 
 
Nº 125/2021/CC - Aprovar o convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação a ser 
celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de 
Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Financiadora de Estudos e Projetos 
(FINEP), que tem por objetivo o projeto de pesquisa intitulado “MICTEM200 – 
Subprojeto 2 MANUFSC21 Manutenção corretiva UFSC 2021” (Ref. Parecer nº 
118/2021/CC, constante do Processo nº 23080.027083/2021-70). 
 
Nº 126/2021/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 Zen S.A. Indústria Metalúrgica, que tem por objetivo o projeto de pesquisa intitulado 
“Inovação do processo de fabricação de engrenagens para uso em sistemas Start-Stop 



visando à redução de emissões atmosféricas de veículos automotores” (Ref. Parecer nº 
119/2021/CC, constante do Processo nº 23080.029254/2021-03). 
 
Nº 127/2021/CC - Aprovar o quarto termo aditivo celebrado entre a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina 
(FEESC) e a SaintGobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda., que tem 
por objetivo o projeto de pesquisa intitulado “Conforto e Economia de Energia em 
Edificações” (Ref. Parecer nº 120/2021/CC, constante do Processo nº 
23080.014631/2019-87). 
 
Nº 128/2021/CC - Aprovar o aditivo ao contrato celebrado entre Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária 
(FAPEU), que tem por objetivo o projeto de pesquisa intitulado “Análise dos Impactos 
Econômicos e Sociais Causados pelo Novo Coronavírus em Santa Catarina” (Ref. Parecer 
nº 121/2021/CC, constante do Processo nº 23080.018228/2020-61). 
 
Nº 129/2021/CC - Aprovar o contrato a ser celebrado entre Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária 
(FAPEU), que tem por objetivo o projeto institucional intitulado “Apoio à 
Sustentabilidade da Cadeia de Produção de Moluscos Bivalves” (Ref. Parecer nº 
122/2021/CC, constante do Processo nº 23080.022326/2021-83). 
 
Nº 130/2021/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 123/2021/CC, 
constante do Processo nº 23080.025868/2021-16). 
 
Nº 131/2021/CC - Aprovar o contrato fundacional 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 pesquisa intitulado “Framework 
para a Governança Multinível de Cidades Inteligentes” (Ref. Parecer nº 124/2021/CC, 
constante do Processo nº 23080.027757/2021-36). 
 
Nº 132/2021/CC - Reprovar à prestação de contas o contrato 233/2013 celebrado entre 
a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Estudos e Pesquisas 
Socioeconômicos (FEPESE) o qual teve o objetivo do projeto de extensão intitulado 
“Estudo de Identificação/Validação de Locais, Projeto Conceitual de Monitoramento de 
Terminais Intermodais na malha da VALEC” (Ref. Parecer nº 125/2021/CC, constante do 
Solicitação nº 015836/2019). 
 
 
 
 


