
CONSELHO DE CURADORES 

 

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

RESOLUÇÕES DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021. 
 
Nº 01/2021/CC - Homologar o termo de convênio celebrado entre a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina 
(FEESC) e a Amoveri EIRELI, que tem por objetivo o projeto de pesquisa intitulado 
“Nanomateriais, superfícies e processos aplicados a produtos para propriedades 
antimicrobianas e cuidados a saúde” (Ref. Parecer nº 144/2020/CC, constante do 
Processo nº 23080.031888/2020-37). 
 
Nº 02/2021/CC - Homologar o contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e Fundação de Estudo e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE), que 
tem por objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Apoio à Consolidação 
das Empresas Juniores credenciadas pela Universidade Federal de Santa Catarina” (Ref.  
Parecer nº 145/2020/CC, constante do Processo nº 23080.051130/2020-15). 
 
Nº 03/2021/CC - Homologar o termo de convênio celebrado entre a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina 
(FEESC) e a Prefeitura de Araranguá, que tem por objetivo a execução do Projeto 
Institucional intitulado “Ação para mobiliar e equipar a Unidade Básica de Saúde Escola 
Urussanguinha e da Unidade Básica de Saúde Escola da Zona Rural Polícia Rodoviária”. 
(Ref. Parecer nº 143/2020/CC, constante do Processo nº 23080.049289/2020-70). 
 
Nº 04/2021/CC - º Homologar o 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 extensão intitulado “Projeto da Equipe 
de Competição Fórmula CEM - Carros a Combustão e Elétrico – 2020”. (Ref. Parecer nº 
04/2021/CC, constante do Processo nº 23080.044489/2020-36). 
 
Nº 05/2021/CC - Homologar o acordo de parceria celebrado entre a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina 
(FEESC), a Fundação de desenvolvimento da pesquisa (FUNDEP) e a Renault do Brasil 
S.A, que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Sistema 
Inteligente de Aquisição e Análise de Dados para Controladores Automotivos”. (Ref. 
Parecer nº 146/2020/CC, constante do Processo nº 23080.031850/2020-64). 
 
Nº 06/2021/CC - Homologar o aditivo ao quarto aditivo 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 Secretaria de Estado da Saúde de SC 
- SES-SC, que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Pesquisa e 
desenvolvimento de modelos, protocolos de soluções tecnológicas para Telemedicina - 
Ano IV (2021)” (Ref. Parecer nº 147/2020/CC, constante do Processo nº 



23080.085025/2017-84). 
 
Nº 07/2021/CC - Homologar o 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 “Desenvolvimento e validação 
de um modelo de governança do conhecimento aplicado à comunicação social e 
alinhado ao planejamento estratégico da PRF por meio da adoção das diretrizes do 
modelo na produção, gestão e disseminação de conteúdo” (Ref. Parecer nº 
148/2020/CC, constante do Processo nº 23080.042576/2020-59). 
 
Nº 08/2021/CC - Homologar o 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 de pesquisa intitulado “Avaliação do 
Comportamento Viscoelástico Linear de Misturas Asfálticas no Dimensionamento de 
Pavimentos Rodoviários Submetidos a Carregamento Dinâmico” (Ref. Parecer nº 
03/2021/CC, constante do Processo nº 23080.029742/2020-21). 
 
Nº 09/2021/CC - Homologar o aditamento do contrato 205/2017 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 de pesquisa 
intitulado “Estudos, pesquisas, ferramentas e programa de capacitação para prover 
suporte à gestão de competências da CGPERT vinculadas às áreas de segurança viária, 
infrações e operações rodoviárias” (Ref. Parecer nº 01/2021/CC, constante do Processo 
nº 23080.041701/2017-16). 
 
Nº 10/2021/CC - Homologar o 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 “Aprimoramento da 
Metodologia para o Acompanhamento e Avaliação dos Cursos do Eixo Articulação e 
Fortalecimento do programa NOVOS CAMINHOS” (Ref. Parecer nº 149/2020/CC, 
constante do Processo nº 23080.030915/2020-54). 
 
Nº 11/2021/CC - Homologar o 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 “Desenvolvimento de Modelo 
de Pesquisa Corporativa para promover a Produção Científica e Tecnológica na PRF no 
contexto da Universidade Corporativa em Rede (UCR) de modo a apoiar à 
instrumentalização da Divisão de Pesquisa e Produção de Conhecimento da UNIPRF” 
(Ref. Parecer nº 156/2020/CC, constante do Processo nº 23080.012760/2020-74). 
 
Nº 12/2021/CC - Homologar o 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 extensão intitulado “Plataforma Integrada de 
Governança Multinível PRF” (Ref. Parecer nº 150/2020/CC, constante do Processo nº 
23080.046029/2020-42). 
 
Nº 13/2021/CC - Homologar o 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 “Consultoria e avaliação pós-
ocupação para protótipos de habitação de interesse social, pautados em critérios de 
sustentabilidade e eficiência energética” (Ref. Parecer nº 02/2021/CC, constante do 
Processo nº 23080.045864/2020-65.). 
 
Nº 14/2021/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 
empresa S3nano Indústria de Aditivos Químicos (S3NANO), que tem por objetivo a 
execução do projeto de pesquisa intitulado “Caracterização e aplicação de 
nanopartículas de prata em EPIs hospitalares, saneantes e outros materiais”. (Ref. 
Parecer nº 05/2021/CC, constante do Processo nº 23080.050672/2020-71). 
 
Nº 15/2021/CC - Aprovar o contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e Fundação de Estudo e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE), que 
tem por objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Implantação de Núcleos 
de Apoio Técnico-Administrativo no Ministério da Saúde” (Ref. Parecer nº 06/2021/CC, 
constante do Processo nº 23080.041461/2020-47). 
 
Nº 16/2021/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 a execução do projeto de extensão intitulado “Recursos 
Educacionais Digitais para Formação Profissional e Tecnológica na Contemporaneidade” 
(Ref. Parecer nº 07/2021/CC, constante do Processo nº 23080.047359/2020-55). 
 
Nº 17/2021/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 a execução do projeto de extensão intitulado 
“Manutenção da oferta nacional de telediagnóstico em dermatologia” (Ref. Parecer nº 
08/2021/CC, constante do Processo nº 23080.034872/2020-86). 
 
Nº 18/2021/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 a execução do projeto de extensão intitulado 
“Manutenção do Núcleo Telessaúde Santa Catarina - VIII fase Ref. Parecer nº 
09/2021/CC, constante do Processo nº 23080.033035/2020-30). 
 
Nº 19/2021/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 a execução do 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 
10/2021/CC, constante do Processo nº 23080.043884/2020-00). 
 
Nº 20/2021/CC - Aprovar a baixa dos bens citados nos processos abaixo: 
23080.072280/2019-29 23080.000865/2021-61 23080.000922/2021-11 
23080.000932/2021-48 23080.000941/2021-39 23080.000945/2021-17 



23080.000946/2021-61 23080.000952/2021-19 23080.000957/2021-41 
23080.001085/2021-39 23080.001086/2021-83 23080.001092/2021-31 
23080.001097/2021-63 23080.001107/2021-61 23080.001129/2021-21 
23080.001130/2021-55 (Ref. Parecer nº 11/2021/CC, constante dos Processos). 
 
Nº 21/2021/CC - Aprovar a doação dos bens citados nos processos abaixo: 
23080.041890/2016-38 23080.078281/2017-15 23080.043779/2016-86 
23080.012825/2017-86 23080.059941/2016-88 23080.067911/2017-26 
23080.042406/2015-15 23080.022853/2018-92 23080.065325/2017-47 
23080.054238/2017-64       23080.075065/2016-37 (Ref. Parecer nº 12/2021/CC, 
constante dos Processos). 
 
Nº 22/2020/CC - Aprovar a baixa dos bens citados nos processos abaixo: 
23080.030596/2016-09       23080.073765/2015-14 23080.080885/2018-11 
005874/2020         23080.010887/2020-59 23080.010884/2020-15 
23080.010862/2020-55 23080.009761/2020-31 23080.026909/2018-88 
23080.055010/2019-53 23080.000940/2020-11 23080.035418/2020-42 
23080.037510/2020-47 23080.037257/2020-21 23080.037249/2020-85 
23080.037247/2020-96 23080.037240/2020-74 23080.051430/2020-02 
23080.044714/2020-34 23080.042307/2020-92 23080.016866/2020-47 
23080.045309/2020-33 23080.042509/2020-34 23080.035847/2019-86 
23080.052113/2020-03       23080.005585/2020-69           23080.005587/2020-58 
(Ref. Parecer nº 13/2021/CC, constante dos Processos). 
 
Nº 23/2021/CC - Aprovar a doação dos bens citados nos processos abaixo: 
23080.053215/2019-02 23080.050985/2019-95 23080.044643/2019-36 
23080.041674/2017-73 23080.049499/2019-24 23080.049159/2019-01 
23080.049565/2019-66 (Ref. Parecer nº 14/2020/CC, constante dos Processos). 
 
 


