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ATA Nº 6 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES 

 
Ata da sessão ordinária do Conselho de Curadores 
realizada no dia 21 de julho de 2022, às 14 horas, 
on-line. 
 

Aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, 1 

reuniu-se o Conselho de Curadores da Universidade Federal de Santa Catarina (CC/UFSC), on-2 

line, por meio da ferramenta https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conselho-de-curadores-3 

ufsc, em caráter ordinário, convocado pelo Ofício Circular nº 6/2022/SODC/CC, anteriormente 4 

preparado e enviado a todos os conselheiros por correio eletrônico. Compareceram à sessão os 5 

seguintes membros: Areli Andreia dos Santos, Ariovaldo Bolzan, Brenda Morelli Piazza, Carolina 6 

Sena Vieira, Cleyton de Oliveira Ritta, Cristiane Lazzarotto Volcão, Daniel Deggau Bastos, Edson 7 

Bazzo, Fabiana Raupp, Fabrício Augusto Menegon, Fernando César Bauer, Grasiela de Bastiani, 8 

Hugo Rolando Estofanero Larico, Kalina Salaib Springer, Luiza Santangelo Reis, Neiva de Assis e 9 

Paulo Cesar Leite Esteves. Após constatação de quórum, o presidente Ariovaldo Bolzan 10 

cumprimentou todos os conselheiros e todos os presentes e iniciou a sessão. Ato contínuo, 11 

iniciou a sessão. Foi registrada a ausência justificada dos conselheiros Graziele Alano Gesser, 12 

Oscar Ricardo Janesch, Fernando Richartz e Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo. Em seguida, 13 

conforme a Portaria nº 1328/2022/GR, foi dispensado o conselheiro Jorge Douglas Massayuki 14 

Kondo da condição de representante titular do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM), 15 

e designado o professor Oscar Ricardo Janesch como novo conselheiro representante titular do 16 

CFM. Igualmente, conforme a Portaria nº 1374/2022/GR, foi dispensada a professora Luiza 17 

Santangelo Reis da condição de representante titular, sendo designada como representante 18 

suplente do Centro Socioeconômico (CSE). Conforme a mesma portaria foram designados os 19 

professores Fernando Richartz e Orion Augusto Platt Neto, como representante titular e 20 

suplente, respectivamente, do CSE. Ato contínuo, foi aprovada a ordem do dia, com a retirada 21 

dos pontos 14, referente ao Processo nº 23080.054697/2021-24, baixado em diligência pela 22 

relatora Kalina Salaib Springer; 15, referente ao Processo nº 23080.086531/2019-52, a pedido 23 

da relatora Brenda Morelli Piazza; 21 e 25, referentes aos processos nº 23080.028917/2022-45 24 

e 23080.016288/2022-19, respectivamente, a pedido do relator Cleyton de Oliveira Ritta; ponto 25 

33, referente ao Processo nº 23080.003352/2017-26, a pedido da relatora Carolina Sena Vieira; 26 

ponto 34, referente ao Processo nº 23080.079092/2017-60, baixado em diligência pelo relator 27 

Daniel Deggau Bastos; ponto 35, referente ao Processo nº 23080.011402/2014-04, a pedido do 28 

relator Paulo Cesar Leite Esteves; pontos 36 e 37, referentes aos processos nº 29 

23080.038006/2011-73 e nº 23080.055977/2013-40, respectivamente, a pedido da relatora 30 

Graziele Alano Gesser. Foi solicitada a inclusão em pauta do Processo nº 23080.051494/2019-31 

61 como último ponto de pauta. Ato contínuo, foi dada sequência à apreciação dos itens de 32 

pauta listados conforme o disposto a seguir. 1. Informes. O presidente informou ao Conselho a 33 

respeito da reunião que ocorrera juntamente com a administração acerca das reuniões serem 34 

realizadas on-line, sendo decidido que ficaria a cargo de cada conselho e centro a opção de 35 

realizar as reuniões on-line ou não. O presidente informou sobre o envio de informações sobre 36 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conselho-de-curadores-ufsc
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conselho-de-curadores-ufsc


 
2 

o relatório de Créditos Orçamentários e Recursos Financeiros recebidos de Convênios, 37 

referente ao mês de junho de 2022. Também foi exposto o edital de eleição para presidência 38 

do Conselho de Curadores, com as informações disponíveis para os interessados em se 39 

candidatar. O professor Fernando Bauer se manifestou acerca da data limite para se candidatar 40 

ser dia 18 de agosto de 2022, argumentando que, nesse período, alguns professores estariam 41 

em recesso, ao que foi atendido com a data no edital sendo adiada para o dia 25 de agosto de 42 

2022. 2. Apreciação e aprovação da Ata número 5 da sessão ordinária realizada em 23 de 43 

junho de 2022. Dispensada a leitura da ata, e não havendo inscritos para se manifestar, a ata 44 

foi aprovada por unanimidade. 3. Processo nº 23080.043431/2018-51; Requerente: Armando 45 

Albertazzi Goncalves Junior; Solicitante: Coordenadoria de Projetos – COPROJ/DPC; Assunto: 46 

Homologação da aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho de Curadores, do 47 

termo aditivo ao convênio celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 48 

a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Petróleo Brasileiro S.A. 49 

(Petrobrás), que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “TRRiFlex – 50 

Tensões Residuais em Risers Flexíveis”; Valor: R$ 1.106.915,6; Relatoria: Paulo César Leite 51 

Esteves. O relator procedeu à leitura do Parecer nº 110/2022/CC, favorável à aprovação do 52 

termo aditivo. Em discussão, os conselheiros homologaram por unanimidade os termos do 53 

parecer. 4. Processo nº 23080.018859/2022-41; Requerente: Rogerio Cid Bastos; Solicitante: 54 

Coordenadoria de Contratos Fundacionais – CCF/DPC; Assunto: Homologação da aprovação, 55 

pela presidência, ad referendum do Conselho de Curadores, do contrato celebrado entre a 56 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa 57 

Catarina (FEESC), que tem por objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Apoio à 58 

Inserção da Extensão nos Currículos de Graduação da UFSC – ETAPA 4”; Valor: 59 

R$ 1.703.000,00; Relatoria: Luiz Guilherme Guglielmo. Na ausência do relator, o secretário do 60 

Conselho de Curadores procedeu à leitura do parecer, sendo favorável à assinatura do termo 61 

de contrato. Em discussão, a conselheira Brenda Piazza declarou seu voto contrário à 62 

homologação do contrato, justificando que o ex-pró-reitor da Pró-Reitoria de Extensão 63 

(PROEX), no final da gestão, retirara os recursos do Fundo de Extensão e passara para a FEESC 64 

administrar, sendo que o processo não detalhava a forma como seria utilizado o orçamento, 65 

informando apenas o valor de R$ 100.000,00 em viagens e combustível, e o restante em 66 

equipamentos e obras, mas sem informar quais equipamentos seriam adquiridos e quais obras 67 

seriam realizadas. A conselheira informou também que o contrato ainda não havia sido 68 

assinado. O presidente Ariovaldo informou ter conversado com o requerente a fim de 69 

esclarecer sobre os recursos colocados em obras, tratando-se de adequações do espaço físico a 70 

serem realizadas no Centro Tecnológico (CTC), Centro de Ciências da Educação (CED), Centro de 71 

Ciências Físicas e Matemáticas (CFM), Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH) e em 72 

Araranguá. Informou também que o processo chegara ao conselho com todos os pareceres dos 73 

órgãos envolvidos, não havendo razão para o projeto não ser aprovado. O conselheiro Hugo 74 

Larica manifestou seu desconforto de não haver uma ampla discussão, informando não ser 75 

papel do presidente prestar esclarecimentos acerca do processo, e sim do relator.  A 76 

conselheira Kalina Springer manifestou seu estranhamento com um projeto relacionado à 77 

Extensão em questão de obras e equipamentos, questionando se isso não feria os princípios 78 

das atividades extensionistas, tendo em vista que a Extensão é voltada às atividades fora da 79 

Universidade, questionando também se o projeto não deveria conceder bolsas para os 80 

estudantes. O conselheiro Paulo Esteves informou que diversos editais de curricularização 81 

estavam em curso, e que no Campus de Araranguá tivera seu projeto de curricularização 82 

escolhido e aguardava receber recursos para realizar adequação de espaço. A conselheira 83 

Kalina Springer informou que nem todos os projetos de Extensão que estavam em curso na 84 
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Universidade envolviam obras, questionando o que aconteceria com os demais. A conselheira 85 

Areli Santos manifestou também seu estranhamento na questão de obra, justificando a 86 

ausência de planejamento e definição de equipamentos no processo, informando também que 87 

questões de obra envolvendo fundações não eram permitidas. A conselheira Brenda Piazza 88 

manifestou sobre a possível ilegalidade em obras e questionou o presidente quais os 89 

laboratórios citados no processo que endossariam as obras e reformas indicadas pelo 90 

requerente, manifestando também que o recurso de custeio da PROEX fora transformado em 91 

capital via fundação de apoio, que o projeto era genérico e que a lei proibia esse tipo de 92 

assinatura, propondo aos demais conselheiros a não homologação e o envio imediato de uma 93 

orientação à nova pró-reitora de Extensão para o contrato não ser assinado. O presidente pediu 94 

cautela e atenção acerca dos assuntos discutidos e colocações feitas para não transferir para o 95 

Conselho uma decisão que era da gestão. O conselheiro Paulo Esteves solicitou a retirada do 96 

item de pauta para posterior defesa do relator. Não havendo mais inscritos para se manifestar, 97 

o parecer foi retirado de pauta por unanimidade. 5. Processo nº 23080.011422/2022-87; 98 

Requerente: Valmir Emil Hoffmann; Solicitante: Coordenadoria de Projetos – COPROJ/DPC; 99 

Assunto: Homologação da aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho de 100 

Curadores, do convênio celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a 101 

Fundação de Amparo à Pesquisa e a Extensão Universitária (FAPEU) e a Fundação Catarinense 102 

de Educação Especial (FCEE), que tem por objetivo a execução do projeto intitulado 103 

“Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Controle de Gestão – mestrado 104 

profissional”; Valor: R$ 1.248.000,00; Relatoria: Fabrício Augusto Menegon. O relator 105 

procedeu à leitura do Parecer, sendo favorável à assinatura do contrato. Em discussão, a 106 

conselheira Areli Santos fez sua fala dizendo que, em relação ao orçamento, no item 22 da 107 

página 248, – professores das disciplinas a definir – e questionou se no processo tinha a 108 

informação de todas as pessoas da UFSC que iriam receber bolsas. O relator informou que as 109 

pessoas a definir não tinham ainda previsão de bolsa. O conselheiro Hugo Larico sugeriu 110 

solicitar diligência para haver definição dos servidores. O presidente sugeriu retirar o processo 111 

de pauta para o relator buscar mais informações. Não havendo mais inscritos para se 112 

manifestar, o processo foi baixado em diligência por unanimidade. 6. Processo nº 113 

23080.000657/2021-62; Requerente: Bruno Alexandre Pacheco de Castro Henriques; 114 

Solicitante: Coordenadoria de Projetos – COPROJ/DPC; Assunto: Homologação da aprovação, 115 

pela presidência, ad referendum do Conselho de Curadores, do termo de convênio celebrado 116 

entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de 117 

Santa Catarina (FEESC) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), que tem por objetivo a 118 

execução do projeto de pesquisa intitulado “Biosuperfícies multimaterial, multiescala e 119 

multifuncionais para implantes ortopédicos”; Valor: R$ 1.249.271,48; Relatoria: Fabrício 120 

Augusto Menegon. O relator procedeu à leitura do Parecer nº 113/2022/CC, favorável à 121 

aprovação do termo de convênio. Em discussão, os conselheiros homologaram por 122 

unanimidade os termos do parecer. 7. Processo nº 23080.018228/2020-61; Requerente: Lauro 123 

Francisco Mattei; Solicitante: Coordenadoria de Contratos Fundacionais – CCF/DPC; Assunto: 124 

Homologação da aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho de Curadores, do 125 

aditivo ao termo de contrato celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina 126 

(UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e a Extensão Universitária (FAPEU), que tem por 127 

objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Análise dos impactos econômicos e 128 

sociais causados pelo novo Coronavírus em Santa Catarina”; Valor: R$ 31.800,00; Relatoria: 129 

Cristiane Lazzarotto Volcao. A relatora procedeu à leitura do Parecer nº 114/2022/CC, 130 

favorável à aprovação do aditivo ao termo de contrato. Em discussão, os conselheiros 131 

homologaram por unanimidade os termos do parecer. 8. Processo nº 23080.032645/2022-88; 132 
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Requerente: Stephan Paul; Solicitante: Coordenadoria de Projetos – COPROJ/DPC; Assunto: 133 

Homologação da aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho de Curadores, do 134 

termo de cooperação celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a 135 

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Petróleo Brasileiro S.A. 136 

(Petrobrás), que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “OBNZip – 137 

Compressor Inteligente de Dados Sísmicos para OBN”; Valor: R$ 4.766.894,74; Relatoria: 138 

Jorge Douglas Massayuki Kondo. Na ausência do relator, o secretário do CC procedeu à leitura 139 

do Parecer nº 115/2022/CC, favorável à aprovação do termo de cooperação. Em discussão, os 140 

conselheiros homologaram por unanimidade os termos do parecer. 9. Processo nº 141 

23080.027808/2022-19; Requerente: Verônica de Souza de Melo; Solicitante: Coordenadoria 142 

de Contratos Fundacionais – CCF/DPC; Assunto: Homologação da aprovação, pela 143 

presidência, ad referendum do Conselho de Curadores, do termo contrato celebrado entre a 144 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e a 145 

Extensão Universitária (FAPEU), que tem por objetivo a execução do projeto institucional 146 

intitulado “Vestibular Unificado UFSC/IFSC 2023”; Valor: R$ 3.915.814,52; Relatoria: Fabiana 147 

Raupp. A relatora procedeu à leitura do Parecer nº 116/2022/CC, favorável à aprovação do 148 

termo de contrato. Em discussão, os conselheiros homologaram por unanimidade os termos do 149 

parecer. 10. Processo nº 23080.050888/2021-17; Requerente: Samuel da Silva Mattos; 150 

Solicitante: Coordenadoria de Contratos Fundacionais – CCF/DPC; Assunto: Homologação da 151 

aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho de Curadores, do aditivo ao 152 

contrato celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de 153 

Amparo à Pesquisa e a Extensão Universitária (FAPEU), que tem por objetivo a execução do 154 

projeto institucional intitulado “Projeto de Modernização Pedagógico do Centro de Ciências 155 

Jurídica – PMP-CCJ”; Valor: R$ 4.387,14; Relatoria: Paulo Cesar L. Esteves. O relator procedeu 156 

à leitura do Parecer nº 117/2022/CC, favorável à aprovação do aditivo ao contrato. Em 157 

discussão a conselheira Brenda votou contra e solicitou seu voto registrado em ata “contrário à 158 

homologação, com base no não cumprimento dos Art. 1º da Lei 8.958/1994 e Art. 2º do 159 

Decreto 7.423/2010 (A atuação da fundação de apoio em projetos de desenvolvimento 160 

institucional para a melhoria de infraestrutura deverá limitar-se às obras laboratoriais), pois o 161 

auditório do CCJ não é laboratório na UFSC”. Em discussão, os conselheiros homologaram por 162 

maioria, com três votos contrários, os termos do parecer. 11. Processo nº 23080.014167/2022-163 

24; Requerente: Ana Maria Bencciveni Franzoni; Solicitante: Coordenadoria de Contratos 164 

Fundacionais – CCF/DPC; Assunto: Homologação da aprovação, pela presidência, ad 165 

referendum do Conselho de Curadores, do contrato celebrado entre a Universidade Federal 166 

de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE), que 167 

tem por objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Atualização da capacitação 168 

para utilização do Sistema Integrado de Informações sobre desastres (S2ID)”; Valor: 169 

R$ 196.500,00; Relatoria: Daniel Deggau Bastos. O relator procedeu à leitura do Parecer nº 170 

118/2022/CC, favorável à aprovação do contrato. Em discussão, os conselheiros homologaram 171 

por unanimidade os termos do parecer. 12. Processo nº 23080.048094/2021-93; Requerente: 172 

Acácio Antonio Ferreira Zielinski; Solicitante: Coordenadoria de Projetos – COPROJ/DPC; 173 

Assunto: Homologação da aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho de 174 

Curadores, do primeiro termo aditivo ao convênio celebrado entre a Universidade Federal de 175 

Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a 176 

Associação The Good Food Institute do Brasil, que tem por objetivo a execução do projeto de 177 

pesquisa intitulado “MACAÚBA2NUGGETS: Do Cerrado Brasileiro para um novo conceito 178 

alimentar”; Valor: R$ 103.000,00; Relatoria: Hugo Rolando Estofanero Larico. O relator 179 

procedeu à leitura do Parecer nº 119/2022/CC, favorável à aprovação do primeiro termo 180 
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aditivo. Em discussão, os conselheiros homologaram por unanimidade os termos do parecer. 181 

13. Processo nº 23080.031908/2020-70; Requerente: Comissão 868/2020/GR; Solicitante: 182 

Conselho de Curadores; Assunto: Continuidade da discussão sobre a alteração da Resolução 183 

Normativa nº 24/2019/CC, após os pareceres da SEAI e da Procuradoria Federal junto à UFSC. 184 

O presidente esclareceu que houve uma comissão criada em 2020 para propor ao CC uma 185 

alteração na Resolução Normativa nº 24/2019/CC, que tratava dos contratos com as fundações. 186 

Acrescentou que essa comissão se reunia para chegar a acordos e propostas de uma nova 187 

resolução elaborada, a qual fora aprovada por maioria, contudo, devido a algumas 188 

divergências, fora solicitado um novo parecer, que, por ser muito restritivo, fora encaminhado 189 

à Procuradoria Federal junto à UFSC. Informou que, em função desse histórico, era necessário 190 

tomar uma decisão acerca da referida resolução, que fora aprovada e nunca publicada, sendo 191 

um assunto importante. O presidente solicitou aos conselheiros para se informarem e 192 

integrarem acerca do processo para que, na reunião ordinária seguinte do CC, fosse tomada a 193 

decisão acerca da resolução, sendo este o primeiro item de pauta. Alguns conselheiros 194 

corroboraram dando mais informações acerca do processo, postergando-se a discussão mais 195 

aprofundada deste para a reunião seguinte. 14. Processo nº 23080.054697/2021-24; 196 

Requerente: Clarissa Stefani Teixeira; Solicitante: Coordenadoria de Contratos Fundacionais – 197 

CCF/DPC; Assunto: Apreciação do termo de convênio a ser celebrado entre a Universidade 198 

Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina 199 

(FEESC), que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Parque 200 

Tecnológico da Universidade Federal de Santa Maria”; Valor: R$ 186.751,90; Relatoria: Kalina 201 

Salaib Springer. Retirado de pauta em diligência a pedido da relatora. 15. Processo nº 202 

23080.086531/2019-52; Requerente: Eva Yamila Amanda da Silva Catela; Solicitante: 203 

Coordenadoria de Projetos – COPROJ/DPC; Assunto: Apreciação do contrato a ser celebrado 204 

entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação Catarinense de Cultura 205 

(FCC), que tem como objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Mapeamento e 206 

Estudo do Setor Audiovisual Catarinense”; Valor: R$ 69.000,00;  Relatoria: Brenda Morelli 207 

Piazza. Retirado de pauta a pedido da relatora. 16. Processo nº 23080.037690/2021-48; 208 

Requerente: Patrizia Ana Bricarello; Solicitante: Coordenadoria de Contratos Fundacionais – 209 

CCF/DPC; Assunto: Apreciação do contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de 210 

Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), 211 

que tem como objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “A caudectomia reduz a 212 

ocorrência de miíases em ovelhas? Um estudo retrospectivo”; Valor: R$ 5.655,61; Relatoria: 213 

Brenda Morelli Piazza. A relatora procedeu à leitura do Parecer nº 120/2022/CC, favorável à 214 

aprovação do contrato. Em discussão, os conselheiros aprovaram por unanimidade os termos 215 

do parecer. 17. Processo nº 23080.035375/2021-86; Requerente: Selvino Neckel de Oliveira; 216 

Solicitante: Coordenadoria de Projetos – COPROJ/DPC; Assunto: Apreciação do primeiro 217 

aditivo ao termo de convênio celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina 218 

(UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Amplo Engenharia e 219 

Gestão de Projetos Ltda, que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado 220 

“Coleta de dados biológicos em campo, análise dos dados e elaboração de relatórios, 221 

relacionados ao tema Meio Biótico – Fauna (Herpetofauna), no âmbito do projeto de 222 

Diagnóstico Ambiental do Corpo S11C”; Valor: R$ 150.372,97; Relatoria: Fabrício Augusto 223 

Menegon. O relator procedeu à leitura do Parecer nº 121/2022/CC, favorável à aprovação do 224 

aditivo ao termo de convênio. Em discussão, os conselheiros aprovaram por unanimidade os 225 

termos do parecer. 18. Processo nº 23080.027895/2022-04; Requerente: Rodrigo Bastos 226 

Fernandes; Solicitante: Coordenadoria de Contratos Fundacionais – CCF/DPC; Assunto: 227 

Apreciação do termo de contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de Santa 228 



 
6 

Catarina (UFSC) e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC), que tem por 229 

objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Curso de Noções Básicas de 230 

Manutenção – CNBMnt 2022”; Valor: R$ 33.750,00; Relatoria: Hugo Rolando Estofanero 231 

Larico. O relator procedeu à leitura do Parecer nº 122/2022/CC, favorável à aprovação do 232 

contrato. Em discussão, os conselheiros aprovaram por unanimidade os termos do parecer. 19. 233 

Processo nº 23080.030124/2022-96; Requerente: Roberto Fabris Goer; Solicitante: 234 

Coordenadoria de Projetos – COPROJ/DPC; Assunto: Apreciação do termo de convênio a ser 235 

celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e 236 

Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Companhia Catarinense de Água e Saneamento 237 

(CASAN), que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Análise 238 

socioambiental da capacidade limite de ocupação da bacia da Lagoa da Conceição com ênfase 239 

na dinâmica antrópica”; Valor: R$ 212.750,00; Relatoria: Grasiela de Bastiani. A relatora 240 

procedeu à leitura do Parecer nº 123/2022/CC, favorável à aprovação do termo de convênio. 241 

Em discussão, os conselheiros aprovaram por unanimidade os termos do parecer. 20. Processo 242 

nº 23080.030447/2022-80; Requerente: Paulo Belli Filho; Solicitante: Coordenadoria de 243 

Projetos – COPROJ/DPC; Assunto: Apreciação do termo de convênio a ser celebrado entre a 244 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa 245 

Catarina (FEESC) e a Companhia Catarinense de Água e Saneamento (CASAN), que tem por 246 

objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Educomunicação Socioambiental da 247 

lagoa da conceição”; Valor: R$ 399.000,00; Relatoria: Luiz Guilherme Guglielmo. Na ausência 248 

do relator, o secretário do CC procedeu à leitura do Parecer nº 124/2022/CC, favorável à 249 

aprovação do termo de convênio. Em discussão, os conselheiros aprovaram por unanimidade 250 

os termos do parecer. 21. Processo nº 23080.028917/2022-45; Requerente: Flavio Rubens 251 

Lapolli; Solicitante: Coordenadoria de Projetos – COPROJ/DPC; Assunto: Apreciação do termo 252 

de convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a 253 

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Companhia Catarinense de 254 

Água e Saneamento (CASAN), que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa 255 

intitulado “Estudos referentes a utilização do efluente tratado (Reúso da Água), para fins não 256 

potáveis em locais próximos a geração”; Valor: R$ 150.500,00; Relatoria: Cleyton de Oliveira 257 

Ritta. Retirado de pauta à pedido do relator. 22. Processo nº 23080.032572/2022-24; 258 

Requerente: Alexandra Rodrigues Finotti; Solicitante: Coordenadoria de Projetos – 259 

COPROJ/DPC; Assunto: Apreciação do termo de convênio a ser celebrado entre a 260 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa 261 

Catarina (FEESC) e a Companhia Catarinense de Água e Saneamento (CASAN), que tem por 262 

objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Impacto de ligações cruzadas no 263 

sistema de esgotos da região da lagoa da Conceição”; Valor: R$ 301.250,00; Relatoria: Luiza 264 

Santangelo Reis. A relatora procedeu à leitura do Parecer nº 125/2022/CC, favorável à 265 

aprovação do termo de convênio. Em discussão, os conselheiros aprovaram por unanimidade 266 

os termos do parecer. 23. Processo nº 23080.037880/2021-65; Requerente: Pablo Felipe 267 

Bittencourt; Solicitante: Coordenadoria de Projetos – COPROJ/DPC; Assunto: Apreciação do 268 

aditivo ao termo de convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina 269 

(UFSC), a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE), a Federação das 270 

Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), o Serviço Social da Indústria de Santa Catarina 271 

(SESI/SC), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina (SENAI/SC) e o 272 

Instituto Euvaldo de Santa Catarina (IEL/SC), que tem por objetivo o projeto de extensão 273 

intitulado “Análise e Capacitação sobre o Desenvolvimento Econômico e Industrial 274 

Catarinense”; Valor: R$ 80.000,00; Relatoria: Neiva de Assis. A relatora procedeu à leitura do 275 

Parecer nº 126/2022/CC, favorável à aprovação do aditivo ao termo de convênio. Em discussão, 276 
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os conselheiros aprovaram por unanimidade os termos do parecer. 24. Processo nº 277 

23080.033387/2022-57; Requerente: Victor Juliano de Negri; Solicitante: Coordenadoria de 278 

Projetos – COPROJ/DPC; Assunto: Apreciação do termo de convênio a ser celebrado entre a 279 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa 280 

Catarina (FEESC) e a Empresa Bosch Rexroth Ltda., que tem por objetivo a execução do 281 

projeto de pesquisa intitulado “Pesquisa e proposição de soluções para bomba hidráulica de 282 

baixo deslocamento volumétrico para aplicações em atuadores compactos de princípio 283 

eletro-hidrostático”; Valor: R$ 48.000,00; Relatoria: Carolina Sena. A relatora procedeu à 284 

leitura do Parecer nº 127/2022/CC, favorável à aprovação do termo de convênio. Em discussão, 285 

os conselheiros aprovaram por unanimidade os termos do parecer. 25. Processo nº 286 

23080.016288/2022-19; (Retirado a pedido do Relator) Requerente: Wellington Longuini 287 

Repette; Solicitante: Coordenadoria de Contratos Fundacionais – CCF/DPC; Assunto: 288 

Apreciação do contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina 289 

(UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), que tem por 290 

objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Apoio técnico à SAC/MInfra na 291 

elaboração de estudos afetos ao gerenciamento de risco de fauna em aeródromos 292 

brasileiros”; Valor: R$ 10.967.570,00; Relatoria: Cleyton de Oliveira Ritta. Retirado de pauta à 293 

pedido do relator. 26. Processo nº 23080.023523/2022-09; Requerente: Simone Meister 294 

Sommer Bilessimo; Solicitante: Coordenadoria de Contratos Fundacionais – CCF/DPC; 295 

Assunto: Apreciação do contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de Santa 296 

Catarina (UFSC) e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC), que tem por 297 

objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Capacitação professores da Educação 298 

Básica para a integração de tecnologias digitais em suas práticas pedagógicas, inspirada na 299 

cultura maker, com base no IntecEdu”; Valor: R$ 441.170,27; Relatoria: Fabiana Raupp. A 300 

relatora procedeu à leitura do Parecer nº 128/2022/CC, favorável à assinatura do contrato. Em 301 

discussão, os conselheiros aprovaram por unanimidade os termos do parecer. 27. Processo nº 302 

23080.034795/2022-26; Requerente: Paulo Antunes Horta Junior;  Solicitante: Coordenadoria 303 

de Projetos – COPROJ/DPC; Assunto: Apreciação do termo de convênio a ser celebrado entre 304 

a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa 305 

Catarina (FEESC) e a Companhia Catarinense de Água e Saneamento (CASAN), que tem por 306 

objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Biorremediação e restauração 307 

ambiental na Lagoa da Conceição”; Valor: R$ 512.000,00; Relatoria: Luiz Guilherme 308 

Guglielmo. Na ausência do relator, o secretário do CC procedeu à leitura do Parecer nº 309 

129/2022/CC, favorável à aprovação do termo de convênio. Em discussão, os conselheiros 310 

aprovaram por unanimidade os termos do parecer. 28. Processo nº 23080.036071/2022-17; 311 

Requerente: Samuel Steiner dos Santos; Solicitante: Coordenadoria de Projetos – 312 

COPROJ/DPC; Assunto: Apreciação do termo de convênio a ser celebrado entre a 313 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão 314 

Universitária (FAPEU) e a Prefeitura de Angelina, que tem por objetivo a execução do projeto 315 

de extensão intitulado “Elaboração do Plano Diretor Participativo – PDP para o município de 316 

Angelina”; Valor: R$ 181.484,00; Relatoria: Massayuki Kondo. Na ausência do relator, o 317 

secretário do CC procedeu à leitura do Parecer nº 130/2022/CC, favorável à aprovação do 318 

termo de convênio. Em discussão, os conselheiros aprovaram por unanimidade os termos do 319 

parecer. 29. Processo nº 23080.013738/2022-11; Requerente: Tânia Rosane Bertoldo 320 

Benedetti; Solicitante: Coordenadoria de Contratos Fundacionais – CCF/DPC; Assunto: 321 

Apreciação do contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina 322 

(UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), que tem por 323 

objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Disseminação e Avaliação das 324 
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Estratégias Desenvolvidas pela Coordenação-Geral de Promoção da Atividade Física 325 

(CGPROFI) das Ações Intersetoriais do Ministério Da Saúde”; Valor: R$ 2.013.473,00; 326 

Relatoria: Cristiane Lazzarotto Volcao. A relatora procedeu à leitura do Parecer nº 327 

131/2022/CC, favorável à assinatura do contrato. Em discussão, os conselheiros aprovaram por 328 

unanimidade os termos do parecer. 30. Processo nº 23080.029704/2022-31; Requerente: 329 

Yesid Ernesto Asaff Mendoza; Solicitante: Coordenadoria de Projetos – COPROJ/DPC; 330 

Assunto: Apreciação do acordo de parceria a ser celebrado entre a Universidade Federal de 331 

Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Vale 332 

S.A., que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “CCT – Projeto 333 

dimensional – resistência aos choques e impactos atuais”; Valor: R$ 463.096,00; Relatoria: 334 

Luiza Santangelo Reis. A relatora procedeu à leitura do Parecer nº 132/2022/CC, favorável à 335 

aprovação do acordo de parceria. Em discussão, os conselheiros aprovaram por unanimidade 336 

os termos do parecer. 31. Processos de baixa; Solicitante: Pró-Reitoria de Administração – 337 

PROAD Assunto: Apreciação dos processos de baixa: 23080.030035/2022-40; 338 

23080.031000/2022-28; 23080.030387/2022-03; 23080.030759/2022-93; 23080.026610/2022-339 

18; 23080.022902/2022-73; 23080.082645/2018-42; 23080.034197/2022-57; 340 

23080.034257/2022-31; 23080.033972/2022-57; 23080.026030/2022-12; 034238/2022; 341 

Relatoria: Comissão de Baixa, Doação e Tombamento (Portaria nº 1386/2021/GR). O relator, 342 

professor Fernando Bauer, procedeu à leitura do Parecer nº 133/2022/CC, favorável à 343 

aprovação dos processos de baixa. Em discussão, os conselheiros aprovaram por unanimidade 344 

os termos do parecer. 32. Processos de doação; Solicitante: Pró-Reitoria de Administração – 345 

PROAD; Assunto: Apreciação dos processos de doação: 23080.052441/2018-87; 346 

23080.019743/2019-24; 23080.060694/2019-13; 23080.048713/2019-25; 23080.051926/2018-347 

53; 23080.006096/2019-91; 23080.033102/2022-88; Relatoria: Comissão de Baixa, Doação e 348 

Tombamento (Portaria nº 1386/2021/GR). O relator, professor Fernando Bauer, procedeu à 349 

leitura do Parecer nº 134/2022/CC, favorável à aprovação dos processos de doação. Em 350 

discussão, os conselheiros aprovaram por unanimidade os termos do parecer. 33. Processo nº 351 

23080.003352/2017-26; Requerente: Felipe do Nascimento Vieira; Solicitante: Setor de 352 

Gestão de Prestação de Contas de Convênios – GPCC/CC/DCF; Assunto: Apreciação da 353 

prestação de contas do Termo de Convênio nº 2017/0104, firmado entre a Universidade 354 

Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária 355 

(FAPEU) e a empresa Arker Biomarine Antartics, o qual teve como objeto a execução do 356 

projeto intitulado “Avaliação da suplementação dietética de krill para o camarão branco do 357 

Pacífico (Litopenaeus vannamei)”; Valor: R$ 22.400,00; Relatoria: Carolina Sena. Retirado de 358 

pauta a pedido da relatora. 34. Processo nº 23080.079092/2017-60; Requerente: Adroaldo 359 

Raizer; Solicitante: Setor de Gestão de Prestação de Contas de Convênios – GPCC/CC/DCF; 360 

Assunto: Apreciação da prestação de contas do Convênio nº 2018/0009, firmado entre a 361 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa 362 

Catarina (FEESC) e a Empresa Metalúrgica W3sat Ltda., que teve como objeto o projeto de 363 

pesquisa intitulado “Desenvolvimento de Antenas de Recepção para Operação com Satélites 364 

Geoestacionários na Banda Ka”; Relatoria: Daniel Deggau Bastos. Retirado de pauta em 365 

diligência a pedido da relator. 35. Processo nº 23080.011402/2014-04; Requerente: Miriam 366 

Pillar Grossi; Solicitante: Fundação José Arthur Boiteux – FUNJAB; Assunto: Apreciação da 367 

prestação de contas do Contrato nº 244/2014, firmado entre a Universidade Federal de Santa 368 

Catarina (UFSC) e a Fundação José Arthur Boiteux (FUNJAB), o qual tem como objeto a 369 

prestação de serviço pela fundação para apoio administrativo e financeiro para execução do 370 

projeto “Avaliação do Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero no Brasil”; Valor: 371 

R$ 17.585,58; Relatoria: Paulo Cesar L. Esteves. Retirado de pauta a pedido do relator. 36. 372 
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Processo nº 23080.038006/2011-73; Requerente: Miriam Pillar Grossi; Solicitante: Fundação 373 

de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU; Assunto: Apreciação da prestação 374 

de contas do Contrato nº 240/2011, firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina 375 

(UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), o qual teve 376 

como objetivo o projeto intitulado “Um estudo interdisciplinar sobre o II Plano Nacional de 377 

Políticas para as Mulheres e a III Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres”; 378 

Relatoria: Graziele Alano Gesser. Retirado de pauta a pedido da relatora. 37. Processo nº 379 

23080.055977/2013-40; Requerente: Ariovaldo Bolzan; Solicitante: Coordenadoria de 380 

Contratos Fundacionais – CCF; Assunto: Apreciação da prestação de contas do Contrato nº 381 

221/2013, firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de 382 

Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), que teve como objeto o apoio 383 

administrativo para execução do projeto “Pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para 384 

implantação do Novo Portal do Professor”; Relatoria: Graziele Alano Gesser. Retirado de 385 

pauta a pedido da relatora. 38. Processo 23080.051494/2019-61; Requerente: Bruno Augusto 386 

Mattar Carciofi; Solicitante: Coordenadoria de Projetos – COPROJ/DPC; Assunto: Apreciação 387 

ao aditivo de convênio celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a 388 

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a BRF S.A., que tem por 389 

objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Métodos para Inativação Microbiana 390 

em Processos Industriais”; Relatoria: Paulo César Leite Esteves. Valor: 421.000,00 O relator 391 

procedeu à leitura do Parecer nº 135/2022/CC, favorável à aprovação do aditivo ao termo de 392 

convênio. Em discussão, os conselheiros aprovaram por unanimidade os termos do parecer. 393 

Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, 394 

da qual, para constar, eu, João Francisco Ferreira Guimarães, secretário do Conselho de 395 

Curadores, lavrei a presente ata, que, quando aprovada, será assinada pelos membros 396 

presentes. Florianópolis, 21 de julho de 2022. 397 
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