
CONSELHO DE CURADORES 

 

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

RESOLUÇÕES DE 21 DE JULHO DE 2022. 
 
 
Nº 120/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do 
Conselho de Curadores, do termo 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 Brasileiro S.A. (Petrobrás), que tem por objetivo a execução do 
projeto de pesquisa intitulado “TRRiFlex – Tensões Residuais em Risers Flexíveis” (Ref. 
Parecer nº 110/2022/CC, constante do Processo nº 23080.043431/2018-51). 
 
Nº 121/2022/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 Estudos e Projetos (Finep), que tem por objetivo a execução do 
projeto de pesquisa intitulado “Biosuperfícies multimaterial, multiescala e 
multifuncionais para implantes ortopédicos” (Ref. Parecer nº 113/2022/CC, constante 
do Processo nº 23080.000657/2021-62). 
 
Nº 122/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do 
Conselho de Curadores, do aditivo ao termo de contrato celebrado entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Amparo à Pesquisa e a 
Extensão Universitária (FAPEU), que tem por objetivo a execução do projeto de 
pesquisa intitulado “Análise dos impactos econômicos e sociais causados pelo novo 
Coronavírus em Santa Catarina” (Ref. Parecer nº 114/2022/CC, constante do Processo 
nº 23080.018228/2020-61). 
 
Nº 123/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do 
Conselho de Curadores, do 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. (Petrobrás), que tem por objetivo a execução do 
projeto de pesquisa intitulado “OBNZip – Compressor Inteligente de Dados Sísmicos 
para OBN” (Ref. Parecer nº 115/2022/CC, constante do Processo nº 
23080.032645/2022-88). 
 
Nº 124/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do 
Conselho de Curadores, do termo contrato celebrado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e a Extensão Universitária 
(FAPEU), que tem por objetivo a execução do projeto institucional intitulado 
“Vestibular Unificado UFSC/IFSC 2023” (Ref. Parecer nº 116/2022/CC, constante do 
Processo nº 23080.027808/2022-19). 
 



Nº 125/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do 
Conselho de Curadores, do aditivo ao contrato celebrado entre a Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e a Extensão 
Universitária (FAPEU), que tem por objetivo a execução do projeto institucional 
intitulado “Projeto de Modernização Pedagógico do Centro de Ciências Jurídica – PMP-
CCJ” (Ref. Parecer nº 117/2022/CC, constante do Processo nº 23080.050888/2021-17). 
 
Nº 126/2022/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 Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE), que 
tem por objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Atualização da 
capacitação para utilização do Sistema Integrado de Informações sobre desastres 
(S2ID)” (Ref. Parecer nº 118/2022/CC, constante do Processo nº 23080.014167/2022-
24). 
 
Nº 127/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do 
Conselho de Curadores, do primeiro termo aditivo ao convênio celebrado entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de 
Santa Catarina (FEESC) e a Associação The Good Food Institute do Brasil, que tem por 
objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “MACAÚBA2NUGGETS: Do 
Cerrado Brasileiro para um novo conceito alimentar”.  (Ref. Parecer nº 119/2022/CC, 
constante do Processo nº 23080.048094/2021-93). 
 
Nº 128/2022/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 de pesquisa intitulado “A 
caudectomia reduz a ocorrência de miíases em ovelhas? Um estudo retrospectivo”. 
(Ref. Parecer nº 120/2022/CC, constante do Processo nº 23080.037690/2021-48). 
 
Nº 129/2022/CC - Aprovar o primeiro aditivo ao termo de convênio celebrado entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de 
Santa Catarina (FEESC) e a Amplo Engenharia e Gestão de Projetos Ltda, que tem por 
objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Coleta de dados biológicos em 
campo, análise dos dados e elaboração de relatórios, relacionados ao tema Meio 
Biótico – Fauna (Herpetofauna), no âmbito do projeto de Diagnóstico Ambiental do 
Corpo S11C”. (Ref. Parecer nº 121/2022/CC, constante do Processo nº 
23080.035375/2021-86). 
 
Nº 130/2022/CC - Aprovar o termo de 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 
“Curso de Noções Básicas de Manutenção – CNBMnt 2022”; (Ref. Parecer nº 
122/2022/CC, constante do Processo nº 23080.027895/2022-04). 
 
Nº 131/2022/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 Companhia Catarinense de Água e Saneamento (CASAN), que tem por 



objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Análise socioambiental da 
capacidade limite de ocupação da bacia da Lagoa da Conceição com ênfase na 
dinâmica antrópica”. (Ref. Parecer nº 123/2022/CC, constante do Processo nº 
23080.030124/2022-96). 
 
Nº 132/2022/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 Companhia Catarinense de Água e Saneamento (CASAN), que tem por 
objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Educomunicação 
Socioambiental da lagoa da conceição” (Ref. Parecer nº 124/2022/CC, constante do 
Processo nº 23080.030447/2022-80). 
 
Nº 133/2022/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 Companhia Catarinense de Água e Saneamento (CASAN), que tem por 
objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Impacto de ligações cruzadas no 
sistema de esgotos da região da lagoa da Conceição” (Ref. Parecer nº 125/2022/CC, 
constante do Processo nº 23080.032572/2022-24). 
 
Nº 134/2022/CC - Aprovar o aditivo ao termo de convênio a ser celebrado entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Estudos e Pesquisas 
Socioeconômicos (FEPESE), a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina 
(FIESC), o Serviço Social da Indústria de Santa Catarina (SESI/SC), o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial de Santa Catarina (SENAI/SC) e o Instituto Euvaldo de Santa 
Catarina (IEL/SC), que tem por objetivo o projeto de extensão intitulado “Análise e 
Capacitação sobre o Desenvolvimento Econômico e Industrial Catarinense” (Ref. 
Parecer nº 126/2022/CC, constante do Processo nº 23080.037880/2021-65). 
 
Nº 135/2022/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 Empresa Bosch Rexroth Ltda., que tem por objetivo a execução do projeto 
de pesquisa intitulado “Pesquisa e proposição de soluções para bomba hidráulica de 
baixo deslocamento volumétrico para aplicações em atuadores compactos de princípio 
eletro-hidrostático” (Ref. Parecer nº 127/2022/CC, constante do Processo nº 
23080.033387/2022-57). 
 
Nº 136/2022/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 por objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Capacitação 
professores da Educação Básica para a integração de tecnologias digitais em suas 
práticas pedagógicas, inspirada na cultura maker, com base no IntecEdu” (Ref. Parecer 
nº 128/2022/CC, constante do Processo nº 23080.023523/2022-09). 
 
Nº 137/2022/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 Companhia Catarinense de Água e Saneamento (CASAN), que tem por 
objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Biorremediação e restauração 



ambiental na Lagoa da Conceição” (Ref. Parecer nº 129/2022/CC, constante do 
Processo nº 23080.034795/2022-26). 
 
Nº 138/2022/CC - Aprovar Apreciação do 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 Prefeitura de Angelina, que tem por objetivo a 
execução do projeto de extensão intitulado “Elaboração do Plano Diretor Participativo 
– PDP para o município de Angelina” (Ref. Parecer nº 130/2022/CC, constante do 
Processo nº 23080.036071/2022-17). 
 
Nº 139/2022/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 por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado 
“Disseminação e Avaliação das Estratégias Desenvolvidas pela Coordenação-Geral de 
Promoção da Atividade Física (CGPROFI) das Ações Intersetoriais do Ministério Da 
Saúde” (Ref. Parecer nº 131/2022/CC, constante do Processo nº 23080.013738/2022-
11). 
 
Nº 140/2022/CC - Aprovar o acordo de parceria a ser celebrado entre a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina 
(FEESC) e a Vale S.A., que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa 
intitulado “CCT – Projeto dimensional – resistência aos choques e impactos atuais” 
(Ref. Parecer nº 132/2022/CC, constante do Processo nº 23080.029704/2022-31). 
 
Nº 141/2022/CC - Aprovar a baixa dos bens constantes dos processos a seguir: 
23080.030035/2022-40; 23080.031000/2022-28; 23080.030387/2022-03; 
23080.030759/2022-93; 23080.026610/2022-18; 23080.022902/2022-73; 
23080.082645/2018-42; 23080.034197/2022-57; 23080.034257/2022-31; 
23080.033972/2022-57; 23080.026030/2022-12; 034238/2022; (Ref. Parecer nº 
133/2022/CC, constante nos Processos acima). 
 
Nº 142/2022/CC - Aprovar a doação dos bens constantes dos processos a seguir: 
23080.052441/2018-87; 23080.019743/2019-24; 23080.060694/2019-13; 
23080.048713/2019-25; 23080.051926/2018-53; 23080.006096/2019-91; 
23080.033102/2022-88 (Ref. Parecer nº 134/2022/CC, constante nos Processos acima). 
 
Nº 143/2022/CC - Aprovar o aditivo de convênio celebrado entre a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina 
(FEESC) e a BRF S.A., que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado 
“Métodos para Inativação Microbiana em Processos Industriais” (Ref. Parecer nº 
135/2022/CC, constante do Processo nº 23080.051494/2019-61). 
 
 


