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Comunicação Interna nº 147/2018/CCNH
 

Santo André, 22 de maio de 2018. 
 

 

À Pró-reitoria de Graduação 

C/C Sr. Rail Ribeiro Filho, Agente de Planejamento da PROGRAD 

 

Assunto: Indicação de demanda de conserto de equipamentos didáticos  

 
1.  Durante a 4ª Reunião Ordinária do consCCNH deliberou-se sobre a proposta 

orçamentária do Centro para 2019. 

2. Costumeiramente, o Agente de Planejamento do CCNH solicita às Coordenações de 

Curso sob responsabilidade do Centro que enviem suas demandas para que sejam analisadas 

pelos Conselheiros e apovados pelo ConsCCNH, antes que sejam submetidas à PROPLADI. 

3. Neste ano os Cursos de Bacharelado em Ciências Biológicas e Bacharelado em Química 

apresentaram as seguintes demandas de contratação de serviços: 

 

QTDE. DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$) JUSTIFICATIVA 

Indefinida 

Conserto da BOD 
da marca Calth 
que está no Lab 
402-3 

R$ 1.000,00 

A BOD é utilizada para cultivo in vitro na disciplina de 
Biotecnologia Vegetal. Tanto material de Nicotiana transformada, 
como sementes de orquídeas estão sendo cultivadas nesse ano e 
devem se repetir nos próximos anos. Nesse ano as placas serão 
cultivadas na janela no lab 103 e depois deverão ser transferidas 
para o lab 102 (Bloco Delta/SBC). Dessa forma os alunos não 
terão fácil acesso à visualização das suas placas e desenvolvimento 
dos materiais vegetais. Com o conserto da BOD os alunos poderão 
acessar seu material semanalmente nas aulas de lab em SA. 

Indefinida Manutenção de 
equipamentos R$ 50.000,00 

Existem diversos equipamentos nos laboratórios didáticos que 
demandam manutenção corretiva e preventiva para seu correto 
funcionamento. 

Indefinida Instalação de 
equipamentos R$ 30.000,00 

Existem equipamentos que ainda não foram instalados nos 
laboratórios didáticos para que sejam usados em disciplinas. Esta 
verba está sendo solicitada para que estes equipamentos possam 
ser instalados e utilizados pelos alunos durante seu curso. 
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4. O ConsCCNH entende que tais demandas sejam de relevante interesse institucional e 

ressalta que o funcionamento dos equipamentos é essencial à qualidade acadêmica almejada pela 

UFABC. 

5. Em que pese o Centro já ter aplicado em 2016 recursos próprios para essa finalidade, da 

ordem de R$ 28.000,00, o ConsCCNH decidiu por encaminhar tais demandas à PROGRAD, 

sugerindo que componham sua proposta orçamentária, a ser apresentada à PROPLADI até 

28/05/2018, por se referirem a equipamentos alocados nos laboratórios didáticos, os quais, por 

força da Resolução ConsEPE nº 170, são ligados à Pró-reitoria de Graduação, sendo a gestão 

desses materiais atribuídas à Coordenadoria de Laboratórios Didáticos,  

 

 

Cordialmente, 

 

 
Paula Homem de Mello 

Presidente do ConsCCNH (em exercício) 


