
CONSELHO DE CURADORES 

 

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

RESOLUÇÕES DE 28 DE ABRIL DE 2022. 
 
Nº 57/2022/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 José Arthur Boiteux (FUNJAB), que tem como objetivo a execução 
do projeto de extensão intitulado “Elaboração de Curso Autoinstrucional intitulado 
‘Mais mulheres na política’ suportado no ambiente virtual de aprendizagem 
Moodle/UFSC” (Ref. Parecer nº 45/2022/CC, constante do Processo nº 
23080.053866/2021-17). 
 
Nº 58/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho 
de Curadores, do acordo de cooperação de pesquisa celebrado entre a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina 
(FEESC) e a Shell Brasil Petróleo Ltda., que tem como objetivo a execução do projeto de 
pesquisa intitulado “Melhoria da eficiência energética solar” (Ref. Parecer n° 
46/2022/CC, constante do Processo nº 23080.007076/2022-32). 
 
Nº 59/2022/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), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a 
Financiadora de Estudo e Projetos (FINEP), que tem como objetivo a execução do 
projeto de pesquisa intitulado “ACOPESREG – Ambientes Cooperativos de Pesquisa em 
Campi Regionais da UFSC” (Ref. Parecer nº 47/2022/CC, constante do Processo nº 
23080.013876/2022-92). 
 
Nº 60/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho 
de Curadores, do contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) e a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), que tem 
como objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Assistência na revisão e 
atualização do plano aeroviário Estadual do Estado de Santa Catarina – PAE/SC” (Ref. 
Parecer nº 48/2022/CC, constante do Processo nº 23080.003876/2022-84). 
 
Nº 61/2022/CC - Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) referente ao exercício financeiro de 2021, conforme o disposto 
no art. 27, inciso III, do Estatuto da UFSC, na Instrução Normativa do Tribunal de Contas 
da União (TCU) nº 84, de 22 de abril de 2020, e na decisão Normativa do Tribunal de 
Contas da União (TCU) nº 187, de 9 de setembro de 2020 (Ref. Parecer nº 50/2022/CC, 
constante do Processo nº 23080.007203/2022-01). 
 
Nº 62/2022/CC - Aprovar o quarto termo aditivo ao convênio celebrado entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Amparo à Pesquisa e 



Extensão Universitária (FAPEU) e a Víncula Indústria, Comércio, Importação e 
Exportação de Implantes S.A., que tem como objetivo a execução do projeto de 
extensão intitulado “Avaliação da Segurança e Eficácia de Implantes Ortopédicos” (Ref. 
Parecer nº 52/2022/CC, constante do Processo nº 23080.032512/2016-63). 
 
Nº 63/2022/CC - Aprovar o acordo a ser celebrado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Bayer Research & Development LLC (“BRDS”), que tem como 
objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Aplicação de modelos de 
aprendizagem de máquina via dados de sensoriamento proximal do solo” (Ref. Parecer 
nº 53/2022/CC, constante do Processo nº 23080.051289/2021-11). 
 
Nº 64/2022/CC - Aprovar o segundo termo aditivo ao contrato celebrado entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Extensão Universitária (FAPEU), que tem como objetivo a execução do projeto de 
pesquisa intitulado “Aquavite” (Ref. Parecer nº 54/2022/CC, constante do Processo nº 
23080.053972/2019-78). 
 
Nº 65/2022/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 como objetivo a execução do projeto institucional intitulado “Parque 
Ecológico Cidade das Abelhas” (Ref. Parecer nº 56/2022/CC, constante do Processo nº 
23080.003354/2022-82). 
 
Nº 66/2022/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 Socioambiental Consultores Associados Ltda., que tem como 
objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Fotoidentificação e 
fotogrametria de Cetáceos na Bacia de Santos”  (Ref. Parecer nº 57/2022/CC, constante 
do Processo nº 23080.010999/2022-71). 
 
Nº 67/2022/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 como objetivo a execução do projeto institucional intitulado “Expansão do 
Curso de Letras Libras na modalidade à distância” (Ref. Parecer nº 58/2022/CC, 
constante do Processo nº 23080.052632/2021-44). 
 
Nº 68/2022/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 Digitro Tecnologia S.A., que tem como objetivo a execução do projeto de 
pesquisa intitulado “Pesquisa de Técnicas de Conversão de Sequências Fonéticas em 
Textos” (Ref. Parecer nº 59/2022/CC, constante do Processo nº 23080.012728/2022-
51). 
 
Nº 69/2022/CC - Aprovar o terceiro 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 Brasileiro S.A., que tem como objetivo a execução 
do projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de Condensadores para 



Minimização do Consumo de Água em Torres de Resfriamento” (Ref. Parecer nº 
60/2022/CC, constante do Processo nº 23080.002034/2018-29). 
 
Nº 70/2022/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 “Processo seletivo 
para residência médica do Hospital Universitário” (Ref. Parecer nº 61/2022/CC, 
constante do Processo nº 23080.064921/2018-91). 
 
Nº 71/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho 
de Curadores o 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 a execução do projeto de extensão intitulado “Projeto para 
implantação de sistema integrado de governança e controle na SAA/SE/MS” (Ref. 
Parecer nº 49/2022/CC, constante do Processo nº 23080.016357/2020-14). 
 
Nº 72/2022/CC - Art. 1º Aprovar a doação dos bens constantes dos processos a seguir: 
23080.069053/2019-16, 23080.026992/2016-23, 23080.025360/2021-18, 
23080.048702/2019-45, 23080.074250/2019-57, 23080.063534/2019-18, 
23080.074243/2019-55, 23080.014118/2021-19, 23080.090037/2019-92, 
23080.014031/2021-33, 23080.056526/2019-15, 23080.055642/2019-17, 
23080.056476/2019-76, 23080.013597/2021-48, 23080.028843/2021-66, 
23080.013582/2021-80, 23080.013599/2021-37, 23080.059151/2017-83, 
23080.046160/2017-12, 23080.022935/2016-75, 23080.049488/2019-44, 
23080.051690/2019-36, 23080.044327/2019-64, 23080.009760/2017-91, 
23080.019065/2019-08, 23080.018175/2017-82, 23080.006258/2019-91 e a  
aprovação das baixas constante nos processos: 23080.029470/2021-41, 
23080.088507/2018-77, 23080.042193/2021-61, 23080.044553/2021-60, 
23080.043297/2021-93, 23080.043113/2019-71, 23080.023975/2019-87,  
23080.014765/2019-06 (Ref. Parecer nº 62/2022/CC, constante no Processos acima). 
 
Nº 73/2022/CC - Indeferir a doação dos bens constantes no processo digital 
23080.049583/2019-48 (Ref. Parecer nº 63/2022/CC, constante do Processo nº 
23080.049583/2019-48). 
 
Nº 74/2022/CC - Aprovar a doação dos bens constantes no processo digital 
23080.031382/2017-22 (Ref. Parecer nº 63/2022/CC, constante do Processo nº 
23080.031382/2017-22). 
 
 
 
 
 
 
 


