
CONSELHO DE CURADORES 

 

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

RESOLUÇÕES DE 15 DE ABRIL DE 2021. 
 
Nº 52/2021/CC - Aprovar o convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) 
e a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), que tem por objetivo a execução do 
projeto de pesquisa intitulado “Manutenção corretiva do equipamento Veleiro de 
Expedição Científica Oceanográfica da UFSC – Veleiro ECO” (Ref.  Parecer nº 44/2021/CC, 
constante do Processo nº 23080.003135/2021-12). 
 
Nº 53/2021/CC - Homologar o contrato do acordo de parceria celebrado entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Fundação de Ensino e Engenharia de 
Santa Catarina (FEESC), Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa (FUNDEP), Fundação 
Universidade de Caxias do Sul (FUCS), Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC), Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI) e o Instituto Senai de Inovação em Soluções Integradas em 
Metalmecânica (ISI SIM), que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa 
intitulado “Melhoria no projeto de ferramentas de injeção de alumínio” (Ref. Parecer nº 
41/2021/CC, constante do Processo nº  23080.009012/2021-95). 
 
Nº 54/2021/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 “Implantação de 
estratégias de atenção às situações de violência com foco na população masculina no 
âmbito da Atenção Primária a Saúde” (Ref. Parecer nº 45/2021/CC, constante do 
Processo nº 23080.051786/2020-38). 
 
Nº 55/2021/CC - Homologar o termo de cessão de bens móveis celebrado entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e o Município de Florianópolis do uso dos 
bens móveis presentes no processo (Ref. Parecer nº 42/2021/CC, constante do Processo 
nº 23080.007136/2021-36). 
 
Nº 56/2021/CC - Aprovar o termo 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. (PETROBRÁS), que tem por objetivo a execução do projeto de 
pesquisa intitulado “Desenvolvimento de Metodologia para Estimativa dos Efeitos do 
Amortecimento sobre o VIV em Risers” (Ref. Parecer nº 46/2021/CC, constante do 
Processo nº 23080.013961/2020-99). 
 
Nº 57/2021/CC - Aprovar o termo de convênio a ser celebrado entre a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), que tem 
por objetivo a execução do projeto intitulado “Curso de Doutorado em Saúde Coletiva – 



Modalidade Interinstitucional UFSC - UNIFAP” (Ref. Parecer nº 47/2021/CC, constante 
do Processo nº 23080.045866/2020-54). 
 
 


