Fwd: Levantamento das prioridades de manutençã o dos equipame...

-------- Mensagem encaminhada -------Assunto:Levantamento das prioridades de manutenção dos equipamentos sob gestão da CLD
Data:Tue, 27 Nov 2018 14:54:04 -0200
De:Gabinete ProGrad <gabinete.prograd@ufabc.edu.br>
Para:direcao.cmcc@ufabc.edu.br <direcao.cmcc@ufabc.edu.br>, Direcao cecs
<direcao.cecs@ufabc.edu.br>, Ronei MioƩo <direcao.ccnh@ufabc.edu.br>
CC:Gabinete Prograd <gabinete.prograd@ufabc.edu.br>, secretariacmcc@ufabc.edu.br
<secretariacmcc@ufabc.edu.br>, secretariacecs@ufabc.edu.br <secretariacecs@ufabc.edu.br>,
Secretaria CCNH <secretariaccnh@ufabc.edu.br>, Paula Tiba <paula.Ɵba@ufabc.edu.br>, Vânia
Trombini Hernandes <vtrombini@ufabc.edu.br>

Prezados Diretores de Centro,
Mediante publicação de edital da Finep "SOS equipamentos" (o qual inicialmente se restringia a
equipamentos adquiridos com verba Finep, mas que passa a contemplar também os demais adquiridos pela
insƟtuição), e também a necessidade de planejamento orçamentário pela ProGrad para desƟnação de verba
para este ﬁm, estamos fazendo o levantamento das prioridades de manutenção dos equipamentos sob
gestão da CLD.
Elencamos os equipamentos por periodicidade de uso, e temos dado a prioridade de manutenção de acordo
com o número de vezes que o equipamento é usado nas disciplinas dos Laboratórios. Durante esse
levantamento foram idenƟﬁcados alguns equipamentos que não vem sendo uƟlizados há algum tempo,
mesmo dentre aqueles que estão funcionando.
Segue no link abaixo a lista dos equipamentos sob gestão da CLD, os quais ainda não foram instalados ou
precisam de manutenção, e que Ɵveram baixa uƟlização.
Para idenƟﬁcarmos o moƟvo da baixa uƟlização desses equipamentos, gostaríamos, com a ajuda da direção
do centro, de realizar uma consulta aos coordenadores de curso referente ao interesse da uƟlização desses
equipamentos nas disciplinas dos respecƟvos cursos, bem como em projetos de pesquisa realizados pelos
grupos de pesquisa de cada curso. Gostaríamos também de veriﬁcar se há o interesse dos docentes em
auxiliar no processo de contratação de manutenção.
Para tanto pedimos que os coordenadores consultem os docentes de seus cursos e preencham o formulário
no link abaixo. É possível que novos docentes, mais recentemente contratados, não saibam da existência de
alguns equipamentos e por este moƟvo não estejam considerando a sua uƟlização nas disciplinas de sua
responsabilidade.
hƩps://docs.google.com/spreadsheets/d/1LikR-R0oELS6aXyswtCN1RgKjPFqtoMfy5TybvM4Ew/edit#gid=1803581312
Atenciosamente,
Pró-reitoria de Graduação
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