
CONSELHO DE CURADORES 

 

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

RESOLUÇÕES DE 23 DE JUNHO DE 2022. 
 
Nº 89/2022/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 Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), que tem 
como objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Caminhos para a gestão 
da Política Nacional de Alimentação e Nutrição a partir da construção de trilhas de 
formação e qualificação de gestores e profissionais de saúde na Atenção Primária à 
Saúde” (Ref. Parecer nº 79/2022/CC, constante do Processo nº 23080.050383/2021-
52). 
 
Nº 90/2022/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 
Nidec Global Appliance Brasil Ltda (NIDEC), que tem como objetivo a execução do 
projeto de pesquisa intitulado “Análise do Desempenho de Componentes de 
Compressores Alternativos para Aumento de Confiabilidade e Eficiência” (Ref. Parecer 
n° 80/2022/CC, constante do Processo nº 23080.025358/2022-11). 
 
Nº 91/2022/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 térmico de refrigeradores domésticos” (Ref. 
Parecer nº 82/2022/CC, constante do Processo nº 23080.015590/2022-41). 
 
Nº 92/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho 
de Curadores, do primeiro aditamento ao 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 extensão intitulado 
“Planejamento de um Distrito Criativo para a área central de Santa Maria, no Rio 
Grande do Sul” (Ref. Parecer nº 83/2022/CC, constante do Processo nº 
23080.023408/2021-45). 
 
Nº 93/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho 
de Curadores, do primeiro aditamento ao contrato celebrado entre a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) e o Município de Santa Maria, que tem como objetivo 
a execução do projeto de extensão intitulado “Planejamento de um Distrito Criativo 
para a área central de Santa Maria, no Rio Grande do Sul” (Ref. Parecer nº 84/2022/CC, 
constante do Processo nº 23080.023406/2021-56). 
 



Nº 94/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho 
de Curadores, do 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 Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), que tem por objetivo a execução do 
projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de Materiais Avançados de Elevado 
Desempenho pela Geração In Situ de Fases Nanoestruturadas Previstas Via 
Termodinâmica Computacional” (Ref. Parecer nº 85/2022/CC, constante do Processo nº 
23080.000672/2021-19). 
 
Nº 95/2022/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 José Arthur Boiteux (FUNJAB) e o Tribunal de Contas do 
Estado de Santa Catarina, que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa 
intitulado “Projeto Misto Indissociável de Pesquisa e Ensino na modalidade de 
Mestrado Profissional em Direito” (Ref. Parecer nº 86/2022/CC, constante do Processo 
nº 23080.006124/2022-75). 
 
Nº 96/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho 
de Curadores, do convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a 
Nidec Global Appliance Brasil Ltda., que tem por objetivo a execução do projeto de 
pesquisa intitulado “Desenvolvimento de compressores de alta velocidade rotacional” 
(Ref. Parecer nº 87/2022/CC, constante do Processo nº 23080.017830/2022-42). 
 
Nº 97/2022/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 4 
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN), que tem por objetivo a 
execução do projeto de pesquisa intitulado “Avaliação toxicológica das possíveis fontes 
de poluição da Lagoa de Conceição: ETEs e valas de drenagem do Parque Estadual do 
Rio Vermelho” (Ref. Parecer nº 88/2022/CC, constante do Processo nº 
23080.030075/2022-91). 
 
Nº 98/2022/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 José Arthur Boiteux (FUNJAB) e a Assembleia Legislativa 
do Estado de Santa Catarina (ALESC), que tem por objetivo a execução do projeto de 
pesquisa intitulado “Projeto Misto Indissociável de Pesquisa e Ensino na modalidade de 
Mestrado Profissional em Direito” (Ref. Parecer nº 89/2022/CC, constante do Processo 
nº 23080.015214/2022-57). 
 
Nº 99/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho 
de Curadores, da doação dos bens nos processos 23080.027699/2015-01 e 
23080.031868/2019-22 (Ref. Parecer nº 81/2022/CC, constante nos Processos nº 
23080.027699/2015-01 e 23080.031868/2019-22). 
 
Nº 100/2022/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 Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda., que tem como 
objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Capacitação de recursos 
humanos e avaliação do uso da inteligência artificial em aplicações de energia solar 
fotovoltaica” (Ref. Parecer nº 90/2022/CC, constante do Processo nº 
23080.007904/2022-32). 
 
Nº 101/2022/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 Águas e Saneamento (CASAN), que tem por 
objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Unidade de gerenciamento de 
lodo de tanque séptico empregando wetlands construídos” (Ref. Parecer nº 
91/2022/CC, constante do Processo nº 23080.014923/2022-15). 
 
Nº 102/2022/CC - Aprovar o termo de prestação de serviço a ser celebrado entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de 
Santa Catarina (FEESC) e a Serviço Brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas de 
Santa Catarina (SEBRAE/SC), que tem por objetivo a execução do projeto de extensão 
intitulado “Aplicação de metodologia de implantação e operação de um ciclo de um 
Living Lab” (Ref. Parecer nº 92/2022/CC, constante do Processo nº 
23080.018419/2022-94). 
 
Nº 103/2022/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 “Desenvolvimento 
de artefatos com realidade aumentada para o ensino de ciências da natureza” (Ref. 
Parecer nº 93/2022/CC, constante do Processo nº 23080.010678/2022-77). 
 
Nº 104/2022/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 Nidec Global Appliance Ltda, que tem por objetivo a execução do projeto 
de pesquisa intitulado “Novos materiais aplicados a Compressores Herméticos” (Ref. 
Parecer nº 94/2022/CC, constante do Processo nº 23080.022442/2022-83). 
 
Nº 105/2022/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 Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), que tem por objetivo a 
execução do projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de membranas para 
recuperação de amônia de efluentes com alta concentração de nitrogênio” (Ref. 
Parecer nº 95/2022/CC, constante do Processo nº 23080.000641/2021-50). 
 
Nº 106/2022/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 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), que 
tem por objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Avaliação do protótipo 
de racks para veículos 1.500kg (ergonômica)” (Ref. Parecer nº 96/2022/CC, constante 
do Processo nº 23080.017195/2022-01). 



Nº 107/2022/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 Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), que tem por 
objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Processo de Produção de 
nanopartículas de Poliestireno a partir de material reciclado - NANOPS” (Ref. Parecer 
nº 97/2022/CC, constante do Processo nº 23080.030495/2022-78). 
 
Nº 108/2022/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 pesquisa intitulado “Modelagem de 
plataforma de governança multinível de cidades inteligentes para os setores de 
educação, saúde e segurança pública” (Ref. Parecer nº 98/2022/CC, constante do 
Processo nº 23080.011162/2022-40). 
 
Nº 109/2022/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), a União Federal por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações por 
meio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e a Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep), que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado 
“União por difusão de metais leves em acumuladores de energia solar compactos para 
a geração de eletricidade por fonte termossolar no Brasil” (Ref. Parecer nº 99/2022/CC, 
constante do Processo nº 23080.000495/2021-62). 
 
Nº 110/2022/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 
“Modernização do Padrão Brasileiro de Assinatura Digital na ICP-Brasil” (Ref. Parecer nº 
100/2022/CC, constante do Processo nº 23080.053167/2021-69). 
 
Nº 111/2022/CC - Aprovar o quinto 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 Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para 
Construções Ltda, que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado 
“Conforto e Economia de Energia em Edificações” (Ref. Parecer nº 101/2022/CC, 
constante do Processo nº 23080.014631/2019-87). 
 
Nº 112/2022/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 “Aplicação 
de modelos de aprendizagem de máquina via dados de sensoriamento proximal do 
solo” (Ref. Parecer nº 102/2022/CC, constante do Processo nº 23080.051289/2021-11). 
 
Nº 113/2022/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 Águas e Saneamento (CASAN), que tem por 
objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Estudo relativo à governança 
pública do SES da bacia de escoamento da Lagoa da Conceição” (Ref. Parecer nº 



103/2022/CC, constante do Processo nº 23080.029265/2022-66). 
 
Nº 114/2022/CC - Aprovar o termo de convênio a ser celebrado entre a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) e o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, 
que tem por objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Curso de Noções 
Básicas de Manutenção – CNBMnt 2022” (Ref. Parecer nº 104/2022/CC, constante do 
Processo nº 23080.026182/2022-15). 
 
Nº 115/2022/CC - Aprovar o segundo termo de convênio celebrado entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Extensão Universitária (FAPEU) e a Víncula Indústria, Comercio, Importação e 
Exportação de Implantes S.A., que tem por objetivo a execução do projeto de extensão 
intitulado “Desenvolvimento de métodos experimentais e numéricos para a avaliar a 
tecnologia de implantes cirúrgicos” (Ref. Parecer nº 105/2022/CC, constante do 
Processo nº 23080.033760/2017-11). 
 
Nº 116/2022/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 pesquisa intitulado 
“Matriz de Indicadores para a Governança Multinível da educação, saúde e segurança 
pública de Cidades Inteligentes” (Ref. Parecer nº 106/2022/CC, constante do Processo 
nº 23080.008960/2022-94). 
 
Nº 117/2022/CC - Aprovar a doação dos bens constantes dos processos a seguir: 
23080.081418/2019-81; 23080.067446/2016-42; 23080.001442/2018-63; 
23080.019089/2019-59; 23080.075972/2019-29; 23080.002226/2017-54; 
23080.045433/2019-65; 23080.041876/2016-34; 23080.009384/2019-05; 
23080.009373/2019-17 (Ref. Parecer nº 107/2022/CC, constante dos Processos acima). 
 
Nº 118/2022/CC - Aprovar a baixa dos bens constantes dos processos a seguir: 
23080.026824/2022-86; 23080.022066/2022-27; 23080.060846/2018-99; 
23080.006693/2022-11; 23080.028462/2022-68; 23080.028827/2022-54; 
23080.028838/2022-34; 23080.015389/2022-64; 011630/2022; 23080.026775/2022-81; 
23080.026845/2022-00; 23080.028944/2022-18; 23080.021084/2022-91; 
23080.027819/2022-91; 23080.027907/2022-92; 23080.023829/2022-57; 
23080.027160/2022-72; 23080.028186/2022-38; 23080.029437/2022-00; 

23080.022842/2022-99; 23080.006096/2019-91; (Ref. Parecer nº 108/2022/CC, constante 
dos Processos acima). 
 
Nº 119/2022/CC - Aprovar a baixa dos bens constantes dos processos a seguir: 
23080.040338/2019-75; 23080.047195/2019-22; 23080.005203/2022-69; 
23080.017650/2022-61; 23080.087231/2018-18; 23080.087234/2018-43; 
23080.062141/2019-97;  23080.020700/2022-97; 022892/2022; 
23080.027207/2022-06; 23080.027226/2022-24; 23080.027240/2022-28; 
23080.027236/2022-60; 23080.027250/2022-63; 23080.027253/2022-05; 
23080.027256/2022-31 (Ref. Parecer nº 109/2022/CC, constante dos Processos acima). 
 


