
CONSELHO DE CURADORES 

 

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

RESOLUÇÕES DE 17 DE JUNHO DE 2021. 
 
Nº 83/2021/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 Seahub Aquicultura Ltda., que tem por objetivo a execução do 
projeto de extensão intitulado “Produção intensiva de peixes ornamentais marinhos”. 
(Ref.  Parecer nº 75/2021/CC, constante do Processo nº 23080.006805/2021-52). 
 
Nº 84/2021/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 pesquisa intitulado “Eficácia da 
Vacina MMR na Prevenção ou Redução da Severidade da COVID-19”. (Ref. Parecer nº 
76/2021/CC, constante do Processo nº 23080.045711/2020-18). 
 
Nº 85/2021/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 institucional intitulado 
“Laboratório de Camarões Marinhos/UFSC”. (Ref. Parecer nº 77/2021/CC, constante do 
Processo nº 23080.039522/2020-14). 
 
Nº 86/2021/CC - Aprovar o primeiro aditivo ao acordo de cooperação celebrado entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Estadual Paulista Julio de 
Mesquita Filho (Unesp), Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS) e a Fundação Para O 
Desenvolvimento Da Unesp (FUNDUNESP), que tem por objetivo a execução do projeto 
de pesquisa intitulado “Avaliação Integrada de Áreas de Passivo Ambiental, tendo como 
Área-Alvo a Ocorrência de Miguel Pereira, RJ”. (Ref. Parecer nº 78/2021/CC, constante 
do Processo nº 23080.011007/2018-47). 
 
Nº 87/2021/CC - Aprovar a prestação de contas do Contrato 273/2011, firmado entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Extensão Universitária (FAPEU), que teve como objeto a cooperação técnica e 
administrativa para o gerenciamento dos recursos na execução do projeto de extensão 
intitulado “Curso de Mestrado Profissional em Perícias Criminal e Ambiental”. (Ref. 
Parecer nº 79/2021/CC, constante do Processo nº 23080.052306/2011-65). 
 
Nº 88/2021/CC - Aprovar o aditivo ao termo de cooperação 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 como objeto o projeto de 
pesquisa intitulado "Desenvolvimento de ferramenta para determinação da área de 
poça formada na superfície do solo a partir de vazamentos de hidrocarbonetos líquidos 
em dutos enterrados” (Ref. Parecer nº 80/2021/CC, constante do Processo nº 



23080.008274/2019-18). 
 
Nº 89/2021/CC - Aprovar a doação dos bens, constantes no processo (Ref. Parecer nº 
81/2021/CC, constante do Processo nº 23080.049473/2019-86). 
 
Nº 90/2021/CC - Aprovar a baixa dos bens citados nos processos abaixo: 
23080.019953/2020-56, 23080.006526/2020-16, 23080.002805/2021-83. (Ref. Parecer 
nº 82/2021/CC, constante nos processos acima). 
 
Nº 91/2021/CC - Aprovar a doação dos bens citados nos processos abaixo: 
23080.059848/2016-73, 23080.024490/2017-49. (Ref. Parecer nº 83/2021/CC, 
constante nos processos acima). 
 
Nº 92/2021/CC - Aprovar da baixa dos bens citados nos processos abaixo: 013418/2020, 
025617/2020. (Ref. Parecer nº 84/2021/CC, constante nos processos acima). 
 


