MESA TÉCNICA DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Data: 15.03.2016
Local: Sala de Reuniões ProPlan (3º andar)
Participantes:
Pedro Fiori Arantes – Pró-Reitor Adjunto de Planejamento ___________________________________________
José Gilberto Meleti – Diretor do Departamento de Laboratórios ____________________________________
Rodrigo Turini – Diretor do Departamento de Imoveis _______________________________________________
Georgia Mansour – Diretora Administrativa Campus São José dos Campos _________________________
Lauro Paulo da Silva – Divisão Infraestrutura Campus São José dos Campos ________________________
Marina Perim Lorenzoni – Divisão Infraestrutura Campus São José dos Campos ____________________
Pauta
1. Orçamento de capital 2016
2. Aquisição de equipamentos;
3. Aquisição de Livros
4. Reagentário
5. Centro de Convivência estudantil
6. Galpão lab. Polímeros
7. Adequações/ instalaçõs labs Talim
8. Adequação da cabine primária da unidade Talim, para atender aos novos laboratórios.
9. Adequações dos quadros de distribuição elétrica também para atender os laboratórios da
Talim
10. Instalação de gases nos laboratórios da unidade Pq. Tecnológico

1

Relato da reunião
1. Orçamento de capital

- Adequação das instalações de segurança e elétrica dos edifícios da unidade Talim


Previsão na planilha Coplan 2015/2016 no valor de R$ 100.000,00 para projetos e
obras, esses projetos devem contemplar projetos para obtenção do AVCB, para
alvará de funcionamento (regularização junto a prefeitura), instalações elétricas
de média e baixa tensão e gerador para todos os edifícios, levantamento cadastral
completo com todas as instalações e estruturas;



A estimativa de custo real dos projetos será obtida após os orçamentos a serem
realizados pelo Campus

2. Moradia Estudantil


Reservas de 2015 já empenhadas para projetos que já estão em andamento (faltou
R$ 100,00)



Reservas para obra a previsão é de ser suprido parcialmente pelo PNAES e
complemento pelo OCC

3. Unidade Parque Tecnológico
Recursos previstos e estimados na planilha Coplan 2015/2016


Reagentário:
Recursos para projetos: R$ 100.000,00
Recursos para obra: R$ 400.000,00

Foram entregues TR’s modelos para projetos; PDF’s do projeto de reagentário de Diadema
(novo); relatório descritivo e fotográfico de reagentário atual de Diadema e relatórios
para área deste tipo


Galpão de polímeros – Laboratório de Engenharia de materiais
Recursos para projetos: R$ 200.000,00
Recursos para obra: R$ 1.000.000,00



Centro de convivência estudantil – CCE – não havia recursos de capital previstos
na planilha Coplan. Demanda recente do campus. Detalhar.

Encaminhamentos:
Sugestão para reagentário: projeto por RTI que será obtido via ProPgPq, em princípio o
valor máximo será de R$ 60.000,00. Campus deverá orçar projetos.
Sugestão para CCE: incluir como aditivo no projeto da moradia estudantil. Campus precisa
detalhar demanda. ProPlan forneceu modelo de TR.
Sugestão para galpão: elabora TR para orçar e viabilizar a licitação do projeto (RTI Fapesp
2014). ProPlan aguarda posição do campus
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