
CONSELHO DE CURADORES 

 

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

RESOLUÇÕES DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. 
 
Nº 161/2021/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do 
Conselho de Curadores, do termo aditivo ao contrato 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 de Eventos Adversos em Implantes Ortopédicos - Centro Nacional de 
Análises de Explantes CNAEx”. (Ref. Parecer nº 154/2021/CC, constante do Processo nº 
23080.079585/2017-08). 
 
Nº 162/2021/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do 
Conselho de Curadores, do contrato 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 “Constelação Catarina - Frota A, 
Sistema Espacial 1 (Ref. Parecer n° 156/2021/CC, constante do Processo nº 
23080.033828/2021-30). 
 
Nº 163/2021/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do 
Conselho de Curadores, do contrato celebrado entre a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e o 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Alagoas (Sebrae/AL), que tem por 
objetivo o projeto de pesquisa intitulado “Mapeamento e diagnóstico para 
orquestração do ecossistema de inovação de Maceió” (Ref. Parecer nº 155/2021/CC, 
constante do Processo nº 23080.030402/2021-24). 
 
Nº 164/2021/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), Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) 
e a Cencoderma Instituição de Pesquisa e Desenvolvimento De Cosméticos Ltda, que 
tem por objetivo o projeto de pesquisa intitulado “Lixury” (Ref. Parecer nº 
157/2021/CC, constante do Processo nº 23080.050996/2021-90). 
 
Nº 165/2021/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do 
Conselho de Curadores, do aditivo ao termo de convênio celebrado entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Fundação de Ensino e Engenharia de 
Santa Catarina (FEESC) e a Whirlpool S.A., que tem por objetivo o projeto de pesquisa 
intitulado “Modelagem Matemática das transformações de alimentos durante o 
cozimento na cavidade de fornos domésticos Mathematical modeling of food cooking 
into a commercial oven cavity” (Ref. Parecer nº 158/2021/CC, constante do Processo nº 
23080.074255/2019-80). 
 



Nº 166/2021/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do 
Conselho de Curadores, do 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 o projeto de extensão intitulado “Desenvolvimento e 
qualificação continuada dos profissionais que atuam nas atividades de gestão e a 
manutenção dos insumos administrativos do SUS”. (Ref. Parecer nº 159/2021/CC, 
constante do Processo nº 23080.086285/2019-39). 
 
Nº 167/2021/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do 
Conselho de Curadores, do 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 o projeto de pesquisa intitulado “Mapeamento e Estudo do Setor 
Audiovisual Catarinense” (Ref. Parecer nº 160/2021/CC, constante do Processo nº 
23080.035284/2021-41). 
 
Nº 168/2021/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do 
Conselho de Curadores, do 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 o projeto institucional intitulado “Projeto de Modernização 
Pedagógica do Centro de Ciências Jurídicas – PMP-CCJ” (Ref. Parecer nº 161/2021/CC, 
constante do Processo nº 23080.050888/2021-17). 
 
Nº 169/2021/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do 
Conselho de Curadores, do acordo de parceria celebrado entre a Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC), Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) 
e a Vale S.A., que tem por objetivo o projeto de pesquisa intitulado “Predição, 
diagnóstico, monitoramento e correção de falhas em conversores e baterias de 
locomotivas elétricas/híbridas” (Ref. Parecer nº 162/2021/CC, constante do Processo 
nº 23080.033254/2021-08). 
 
Nº 170/2021/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do 
Conselho de Curadores, do termo de cooperação técnica e financeira celebrado entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC) e a Companhia Catarinense de Águas e 
Saneamento (CASAN), que tem por objetivo o projeto intitulado “Termo de cooperação 
técnica e financeira para apoiar projetos de pesquisa que atendam aspectos 
relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS/ONU) em curto, 
médio ou longo prazo incluindo a resolução de problemas ambientais e sociais da 
Lagoa da Conceição em Florianópolis/SC” (Ref. Parecer nº 163/2021/CC, constante do 
Processo nº 23080.051310/2021-88). 
 
Nº 171/2021/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do 
Conselho de Curadores, do 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 o projeto de pesquisa intitulado “Sistematização de evidências 
para a capacitação das equipes multidisciplinares das Instituições de Longa 
Permanência para Idosos no estado de Santa Catarina” (Ref. Parecer nº 164/2021/CC, 



constante do Processo nº 23080.034385/2021-02). 
 
Nº 172/2021/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 o projeto de pesquisa intitulado “Estudo sobre 
mecanismos associados às malformações induzidas pelo ZIKV” (Ref. Parecer nº 
165/2021/CC, constante do Processo nº 23080.024093/2021-53). 
 
Nº 173/2021/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 institucional intitulado “Ativação dos Espaços de Pré-
incubação e Incubação do Laboratório do Centro Tecnológico da UFSC InPETU hub - 
Ambiente de Inovação, Pesquisa, Empreendedorismo e Tecnologia da Universidade 
Federal de Santa Catarina” (Ref. Parecer nº 166/2021/CC, constante do Processo nº 
23080.048543/2021-01). 
 
Nº 174/2021/CC - Aprovar o termo de cooperação a ser celebrado entre a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina 
(FEESC) e a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII), que 
tem por objetivo o projeto de pesquisa intitulado “Unidade EMBRAPII - Move”(Ref. 
Parecer nº 167/2021/CC, constante do Processo nº 23080.036277/2021-66). 
 
Nº 175/2021/CC - Aprovar o convênio 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 Pós-Graduação referente ao curso de especialização 
“lato sensu”, intitulado “Especialização em inovação e Empreendedorismo” (Ref. 
Parecer nº 168/2021/CC, constante do Processo nº 23080.088331/2019-34). 
 
Nº 176/2021/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 o projeto pesquisa intitulado “Desenvolvimento de 
Módulo para Atendimento Online no Sistema Catarinense de Telemedicina e 
Telessaúde” (Ref. Parecer nº 169/2021/CC, constante do Processo nº 
23080.052376/2020-12). 
 
Nº 177/2021/CC - Aprovar o 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 Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), que tem por objetivo o projeto 
de extensão intitulado “Projetos, implantação e operação de meios e serviços de redes 
avançadas junto as instituições conectadas ao PoP-SC/RNP 2021-2022” (Ref. Parecer nº 
170/2021/CC, constante do Processo nº 23080.041104/2021-60). 
 
Nº 178/2021/CC - Indeferir a assinatura do convênio a ser celebrado entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Estudos e Pesquisas 
Socioeconômicos (FEPESE), a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina 
(FIESC), o Serviço Social da Indústria de Santa Catarina (SESI/SC), o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial de Santa Catarina (SENAI/SC) e o Instituto Euvaldo de Santa 



Catarina (IEL/SC), que tem por objetivo o projeto de extensão intitulado “Análise e 
Capacitação sobre o Desenvolvimento Econômico e Industrial Catarinense” (Ref. 
Parecer nº 171/2021/CC, constante do Processo nº 23080.037880/2021-65). 
 
Nº 179/2021/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 “Quantum Team - Equipe de 
Competição Robótica 2022”. (Ref. Parecer nº 172/2021/CC, constante do Processo nº 
23080.050664/2021-13). 
 
Nº 180/2021/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 “Nisus - Equipe de Aerodesign”; 
(Ref. Parecer nº 173/2021/CC, constante do Processo nº 23080.050574/2021-14). 
 
Nº 181/2021/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 “Centro de Desenvolvimento do 
Futebol e do Futsal” (Ref. Parecer nº 174/2021/CC, constante do Processo nº 
23080.042028/2020-29). 
 
Nº 182/2021/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 “BOTCEM 2022” (Ref. Parecer nº 
175/2021/CC, constante do Processo nº 23080.050892/2021-85). 
 
Nº 183/2021/CC - Aprovar o “grant agreement” a ser celebrado entre Fundação de 
Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) e a Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, que tem por objetivo o projeto de 
pesquisa intitulado “Produção de hidrogênio verde para aplicações produtivas, 
mobilidade elétrica e descarbonização da Amazônia” (Ref. Parecer nº 176/2021/CC, 
constante do Processo nº 23080.047223/2021-26). 
 
Nº 184/2021/CC - Aprovar 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 “Projeto UFSC Baja SAE - Edição 
2022” (Ref. Parecer nº 177/2021/CC, constante do Processo nº 23080.051488/2021-
29). 
 
Nº 185/2021/CC - Aprovar o acordo de parceria a ser celebrado entre a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina 
(FEESC) e a Associação the Good Food Institute do Brasil, que tem por objetivo o 
projeto de pesquisa intitulado “MACAÚBA2NUGGETS: Do Cerrado Brasileiro para um 
novo conceito alimentar” (Ref. Parecer nº 178/2021/CC, constante do Processo nº 

23080.048094/2021-93). 
 
Nº 186/2021/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 “Projeto UFSC Baja SAE - Edição 
2022” (Ref. Parecer nº 179/2021/CC, constante do Processo nº 23080.051453/2021-
90). 
 
Nº 187/2021/CC - Aprovar o aditamento 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 o projeto de extensão intitulado “Apoio à 
CGTI em questões técnicas envolvendo a aplicação e a sustentação e banco de dados 
do S2ID e suporte negocial para usuários com dificuldades no S2ID” (Ref. Parecer nº 
180/2021/CC, constante do Processo nº 23080.043884/2020-00). 
 
Nº 188/2021/CC - Aprovar a doação dos bens citados nos processos abaixo: 
23080.026535/2021-04, 
23080.071152/2017-04, 
23080.009761/2017-36, 
23080.018177/2017-71, 
23080.052475/2017-91, 
23080.045050/2021-10 (Ref. Parecer nº 181/2021/CC, constante dos Processos acima). 
 
 


