
CONSELHO DE CURADORES 

 

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

RESOLUÇÕES DE 19 DE MAIO DE 2022. 
 
Nº 75/2022/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 de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC), que tem como 
objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Pesquisa e desenvolvimento de 
modelos, protocolos de soluções tecnológicas para Telemedicina - Ano V (2022)”. (Ref. 
Parecer nº 65/2022/CC, constante do Processo nº 23080.006068-2022-79). 
 
Nº 76/2022/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 Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) e 
a Prefeitura Municipal de Biguaçu, que tem como objetivo a execução do projeto de 
extensão intitulado “Elaboração do Plano Diretor Participativo – PDP para o município 
de Biguaçu” (Ref. Parecer n° 66/2022/CC, constante do Processo nº 
23080.006501/2022-76). 
 
Nº 77/2022/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 
Whirlpool S.A., que tem como objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado 
“Desenvolvimento de Sistemas Virtuais de Eletrodomésticos para Análise de Sistemas 
de Controle e Projetos de Eletrônica” (Ref. Parecer nº 64/2022/CC, constante do 
Processo nº 23080.055975/2021-61). 
 
Nº 78/2022/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 
Electrolux do Brasil S.A., que tem como objetivo a execução do projeto de pesquisa 
intitulado “Análise do desempenho acústico de refrigeradores domésticos” (Ref. 
Parecer nº 67/2022/CC, constante do Processo nº 23080.010083/2022-11). 
 
Nº 79/2022/CC - Art. 1º º 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 Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária 
(FAPEU), que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado 
“Tratamento de recessões gengivais com matriz de colágeno e PRF: estudo clínico” 
(Ref. Parecer nº 68/2022/CC, constante do Processo nº 23080.030561/2021-29). 
 
Nº 80/2022/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 
Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), que tem por objetivo a execução do projeto de 
extensão intitulado “Padronização de técnicas e execução de análises de 
biomarcadores bioquímicos e moleculares em amostras obtidas em espécies de aves, 
quelônios e mamíferos marinhos” (Ref. Parecer nº 69/2022/CC, constante do Processo 
nº 23080.007637/2022-01). 
 
 
 
 
 
 


