
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 MARÇO DE 2021. 
 
Nº 25/2021/CC - Aprovar a Prestação de Contas da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) referente ao exercício financeiro de 2020, conforme o disposto no art. 
27, inciso III, do Estatuto da UFSC, no art. 8º da Instrução Normativa TCU nº 84, de 22 de 
abril de 2020; nas Decisões Normativas TCU nº 187, de 07 de setembro de 2020 e nº 
188, de 30 de setembro de 2020 (Ref.  Parecer nº 20/2021/CC, constante do Processo nº 
23080.006841/2021-16). 
 
Nº 26/2021/CC - Aprovar a primeira minuta do convênio a ser celebrado entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Extensão Universitária (FAPEU) e a PP Consultoria Empresarial Ltda, que tem por objetivo 
a execução do projeto de extensão intitulado “Atividades relacionadas a Infraestrutura 
de Chaves Públicas e Suas Aplicações – PP Consultoria Empresarial” (Ref. Parecer nº 
21/2021/CC, constante do Processo nº 23080.063110/2018-72). 
 
Nº 27/2021/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 “AtlantECO – 
Avaliação, Previsão e Sustentabilidade dos Ecossistemas do Atlântico” (Ref. Parecer nº 
15/2021/CC, constante do Processo nº 23080.025513/2020-38). 
 
Nº 28/2021/CC - Aprovar o aditivo de 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 pesquisa intitulado 
“Oficinas de inclusão digital como ferramenta de promoção do estilo de vida saudável 
entre pacientes diabéticos e/ou hipertensos digitalmente excluídos, residentes em 
Florianópolis, sul do Brasil” (Ref. Parecer nº 22/2021/CC, constante do Processo nº 
23080.018680/2019-99). 
 
Nº 29/2021/CC - Aprovar a Carta Acordo celebrado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária 
(FAPEU) e a Organização PanAmericana da Saúde, que tem por objetivo a execução do 
projeto de pesquisa intitulado “Instrumentos para mensurar atividade física e 
comportamento sedentário em usuários da Atenção Primária no Brasil e integração ao 
e-SUS/AB/SISAB” (Ref. Parecer nº 23/2021/CC, constante do Processo nº 
23080.017808/2020-31). 
 
Nº 30/2021/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 “Produção 



de conteúdo para plataforma EAD com o objetivo de capacitar profissionais para o 
diagnóstico de IST, HIV/AIDS e hepatites virais” (Ref. Parecer nº 24/2021/CC, constante 
do Processo nº 23080.034954/2020-21). 
 
Nº 31/2021/CC - Aprovar o contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE), 
que tem por objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Produção e oferta 
de curso na modalidade EaD – SNPM/MMFDH” (Ref. Parecer nº 25/2021/CC, constante 
do Processo nº 23080.042069/2020-15). 
 
Nº 32/2021/CC - Aprovar o contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE), 
que tem por objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Desenvolvimento 
de Cursos a Distância a serem ofertados no contexto da Escola Virtual.Gov (EV.G) da 
Enap” (Ref. Parecer nº 26/2021/CC, constante do Processo nº 23080.044537/2020-96). 
 
Nº 33/2021/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 “Ensaios de 
proficiência para avaliação de qualidade da Rede de Monitoramento e Diagnóstico da 
Infecção pelo HIV, Sífilis e Hepatites Virais”. (Ref. Parecer nº 27/2021/CC, constante do 
Processo nº 23080.039788/2020-59). 
 
Nº 34/2021/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 “Vigilância 
no Brasil das Uretrites e das Úlceras Genitais e Análise da Resistência aos 
Antimicrobianos” (Ref. Parecer nº 28/2021/CC, constante do Processo nº 
23080.039766/2020-99). 
 
Nº 35/2021/CC - Aprovar a Carta Acordo celebrado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária 
(FAPEU) e a Organização PanAmericana da Saúde, que tem por objetivo a execução do 
projeto de pesquisa intitulado “Instrumentos para mensurar atividade física e 
comportamento sedentário em usuários da Atenção Primária no Brasil e integração ao 
e-SUS/AB/SISAB” (Ref. Parecer nº 29/2021/CC, constante do Processo nº 
23080.035458/2020-94). 
 
Nº 36/2021/CC - Homologar a carta de acordo entre a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) e a Organização Pan-Americana da Saúde, que tem por objetivo a 
execução do projeto de extensão intitulado “Produção de Cursos de autoaprendizagem 
na área de alimentação e nutrição” (Ref. Parecer nº 17/2021/CC, constante do Processo 
nº 23080.036941/2020-96). 
 
Nº 37/2021/CC - Homologar o contrato celebrado entre a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) e a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE), que 
tem por objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Proposição de 



procedimentos metodológicos para a avaliação de valores para o uso e a ocupação de 
áreas da União em espelhos d’água” (Ref. Parecer nº 16/2021/CC, constante do Processo 
nº 23080.045759/2020-26). 
 
Nº 38/2021/CC - Aprovar o contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE), 
que tem por objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Apoio à 
implementação de novas diretrizes e de procedimentos para elaboração, gestão e 
fiscalização de contratos de manutenção e conservação relativos à Coordenação-Geral” 
(Ref. Parecer nº 30/2021/CC, constante do Processo nº 23080.034289/2020-75). 
 
Nº 39/2021/CC - Aprovar o aditivo ao termo de convênio 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 pesquisa 
intitulado “Detecção de Anomalias em Aerogeradores usando Inteligência Artificial” 
(Ref. Parecer nº 31/2021/CC, constante do Processo nº 23080.002254/2020-77). 
 
Nº 40/2021/CC - Aprovar o acordo de subvenção Internacional a ser celebrado entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Estudos e Pesquisas 
Socioeconômicos (FEPESE) e a Agência Executiva relativa à Educação, ao Audiovisual e à 
Cultura, que tem por objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Jean 
Monnet Network: Building RIghts and Developing KnowledGE between European Union 
and LatinAmerica – BRIDGE” (Ref. Parecer nº 32/2021/CC, constante do Processo nº 
23080.035260/2020-19). 
 
Nº 41/2021/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 Bruna Viegas Graziano (Gire Granola), que tem por objetivo a execução do 
projeto de pesquisa intitulado “Aproveitamento Tecnológico dos Resíduas da Indústria 
Cervejeira” (Ref. Parecer nº 33/2021/CC, constante do Processo nº 23080.005441/2021-
93). 
 
Nº 42/2021/CC - Homologar o aditivo ao convênio 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 a execução do projeto de 
pesquisa intitulado “Técnicas Machine Learning para reconhecimento de padrões 
Sedimentológicos de Sistemas Turbidíticos” (Ref. Parecer nº 18/2021/CC, constante do 
Processo nº 23080.061392/2019-54). 
 
Nº 43/2021/CC - Aprovar o aditivo de contrato 339/2019, 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 “Apoio à Inserção da Extensão nos currículos de graduação da UFSC” (Ref. 
Parecer nº 34/2021/CC, constante do Processo nº 23080.074987/2019-70). 
 
Nº 44/2021/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 “Geotecnologias 
como instrumentos de gestão da geoinformação dos Bens Imóveis da União pela SPU” 
(Ref. Parecer nº 35/2021/CC, constante do Processo nº 23080.044368/2020-94). 
 
Nº 45/2021/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 Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, que tem por objetivo a 
execução do projeto de extensão intitulado “Projeto de parceria para o desenvolvimento 
de um modelo de capacitação para qualificar a implantação e manutenção da Estratégia 
e-SUS AB” (Ref. Parecer nº 36/2021/CC, constante do Processo nº 23080.004887/2021-
09). 
 
Nº 46/2021/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 Empresa Zoetis Indústria De Produtos Veterinários Ltda, que tem por objetivo 
a execução do projeto de pesquisa intitulado “Rastreabilidade e caracterização de 
patógenos entéricos e respiratórios na avicultura brasileira com foco em Saúde Única”. 
(Ref. Parecer nº 37/2021/CC, constante do Processo nº 23080.051764/2020-78). 
 
Nº 47/2021/CC - Aprovar o termo aditivo de cooperação a ser 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 a execução 
do projeto de pesquisa intitulado “Malhas Tridimensionais Híbridas para a Solução do 
Problema Acoplado Fluxo-Geomecânica” (Ref. Parecer nº 38/2021/CC, constante do 
Processo nº 23080.066554/2018-60). 
 
Nº 48/2021/CC - Aprovar a doação dos bens citados nos processos abaixo: 
23080.011754/2019-66, 23080.051003/2019-82, 23080.056895/2014-01; 
23080.049600/2019-47 (Ref. Parecer nº 39/2021/CC, constante do Processos citados). 
 
Nº 49/2021/CC - Aprovar a minuta do contrato a ser celebrado entre Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina 
(FEESC) e a Superintendência de desenvolvimento da região metropolitana da grande 
Florianópolis (Suderf), que tem por objetivo o projeto de pesquisa intitulado “Estudos 
para a Consolidação do Projeto do Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo da 
Porção Continental da Região” Metropolitana de Florianópolis” (Ref. Parecer nº 
40/2021/CC, constante do Processo nº 23080.004268/2021-14). 


