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EDITAL 003/2013/UFSJ/REITORIA 
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

LABORATÓRIOS DE ENSINO 

 
 

1. Objetivo 
 
Apoiar propostas de aquisição e manutenção de equipamentos de laboratórios 
de ensino dos cursos de Graduação da UFSJ, com prioridade àqueles que 
servem aos cursos em processo de reconhecimento. 
 

2. Elegibilidade 
 
São consideradas propostas elegíveis para aquisição e manutenção de 
equipamentos de laboratórios de ensino para os cursos da UFSJ.  
 
2.1. Os proponentes devem ser o dirigente máximo da Unidade Acadêmica 

(Chefe do Departamento ou Diretor de Centro) responsável pelo 
laboratório de ensino e o Coordenador de um Curso usuário do laboratório 
de ensino.  
 

2.2. A proposta deve ser aprovada pelo órgão deliberativo máximo da 
Unidade Acadêmica e pelo Colegiado do Curso.  

 
2.3. A manutenção do equipamento não pode ter valor previsto igual ou 

superior a 40% do seu valor de mercado. 
 
2.4. Para a proposta de aquisição de equipamento(s), deve ser apresentado 

o local onde o equipamento será instalado com documento 
comprobatório da Unidade Acadêmica responsável e da Prefeitura de 
Campus, bem como o número de disciplina(s) e/ou unidade(s) 
curriculare(s) usuárias do laboratório, capacidade máxima e número de 
discentes atendidos. 

 
2.5. Não são elegíveis, para este edital, equipamentos de pesquisa ou com 

outros fins, que não os deste edital. 
 
 

3. Itens Financiáveis 
 
3.1. Podem ser apoiados e/ou financiados, conforme plano de aplicação de 
recursos encaminhado junto à proposta: aquisição de equipamentos de 
laboratório de ensino; manutenção de equipamentos de laboratório de ensino, 
tanto para compra de peças quanto contratação de pessoa jurídica para 
manutenção.  
 
3.2. Itens não caracterizados como equipamento de laboratório de ensino, 
portanto não financiáveis por este edital: locação de equipamentos; materiais 
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de consumo; taxas de importação; mobiliário; aparelho de ar condicionado e 
demais aparelhos eletroeletrônicos destinados à infraestrutura administrativa; 
construções ou reformas de edificações. 
 
 

4. Documentação Exigida 
 
4.1. Proposta de aquisição ou manutenção de equipamentos constando dos 
seguintes itens (quando aplicáveis, conforme a natureza do projeto): faixa de 
valores em que se encaixa o pedido, objetivo, justificativa, capacidade de 
atendimento, número de discentes atendidos, descrição do espaço físico do 
laboratório, número de equipamentos existentes no laboratório, constando os 
itens a serem adquiridos ou que passarão por manutenção com justificativa e 
adequação aos projetos pedagógicos e orçamento detalhado. 
 
4.2. Documentos comprobatórios da aprovação pelo órgão colegiado máximo 
da Unidade Acadêmica e colegiado(s) de curso(s) de graduação envolvido(s).  
 
4.3. Anuência das direções das Unidades Acadêmicas envolvidas e da 
Divisão de Prefeitura de Campus quanto à infraestrutura física da UFSJ em que 
serão lotados os equipamentos. 
 

5. Endereçamento 
 
As propostas devem ser encaminhadas ao Setor de Apoio Acadêmico da Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação, devidamente identificadas com o nome do 
proponente, endereço, telefones fixo e celular, e e-mail atualizado.  
 

6. Fórum de análise 
 
6.1. As propostas serão analisadas por uma comissão indicada pela Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação, sendo composta por 5 (cinco) membros do 
corpo docente e aprovada pela Câmara de Ensino da Congregação, com 
mandato de dois anos, permitida a recondução. 
 
6.2. As propostas devem se encaixar em duas faixas de valores: 
   
I – até R$ 125.000,00 e  
II – acima de R$ 125.000,00 até R$ 250.000,00, inclusive. 
 
6.3. Cada proponente poderá apresentar até três propostas para a faixa I e 
somente uma para a faixa II. 
 
6.4. Cada proposta aprovada pode ser apoiada integral ou parcialmente, de 
acordo com a análise prevista no item 6.1 e conforme disponibilidade financeira 
da Instituição.  
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6.5. O total financiado, de acordo com a dotação orçamentária da UFSJ, não 
pode ultrapassar um total de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sendo o 
peso 1,25 para a faixa I e 0,75 para a faixa II. 

 
6.6. A UFSJ, considerando a qualidade das propostas e sua relevância para 
os cursos envolvidos, poderá complementar os recursos alocados, conforme 
dotação orçamentária disponível. 

 
6.7. Não serão analisadas as propostas que não atenderem integralmente os 
itens 2 e 4 deste edital. 
 

7. Critérios de Análise 
 

Item 
Pontuação 

Máxima 
Critérios Balizadores Pontuação 

1. Espaço Físico 20 

Não apresenta espaço físico 0 

Apresenta espaço físico, mas 
necessita de adequações. 

10 

Apresenta espaço físico 
adequado 

20 

2. Quanto ao Conceito 
Preliminar do Curso 

30 

Sem CPC 30 

CPC menor ou igual a 3 25 

CPC igual a 4 15 

CPC igual a 5 10 

3. Adequação ao PPC do 
curso 

30 

Não Previsto no PPC 0 

Previsto para uso em UC
1
 

Mista exclusiva 
5 

Previsto para uso 
compartilhado por mais de 
uma UC Mista 

10 

Previsto para uso em UC 
Prática exclusiva 

20 

Previsto para uso 
compartilhado por mais de 
uma UC Prática  

30 

4. Número de discentes 
atendidos em diferentes 
horários turnos 

20 
0,04 x o número de alunos do curso até o 
limite de 20 pontos

2
. 

 
7.1. Os projetos são pontuados em no máximo 100 pontos e classificados em 
ordem decrescente até o limite da dotação orçamentária contida no item 6.3 
e/ou a nota de corte de 70 pontos.  
 
7.2. Como critério de desempate será utilizado a maior nota do item 3. 
Permanecendo o empate, utiliza-se a nota do item 2, assim por diante. 
Permanecendo empate em todos os itens, a decisão será a cargo da comissão, 
em maioria simples. 
 

                                                
1
  Unidade Curricular 

2
  Do curso cujo coordenador é proponente 
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7.3. A Comissão analisará in loco os laboratórios de ensino indicado na 
Proposta submetida a este edital. 
 

8. Calendário de submissão e resultado das análises 

 
As propostas devem ser encaminhadas até 5 (cinco) de agosto de 2013. Os 
resultados serão divulgados no dia 05 (cinco) de setembro de 2013. 
 
9. Divulgação dos resultados 

 
Todos os atos e resultados referentes a este edital serão divulgados 
exclusivamente no sítio http://www.ufsj.edu.br/proen/editais 
 

10. Interposição de recursos 
 
Recursos quanto aos resultados devem ser interpostos no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas após sua divulgação. Devem ser encaminhados ao 
Setor de Apoio Acadêmico da Pró-reitoria de Ensino de Graduação e terão 
como fórum de análise o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSJ 
(CONEP) 
 
 
 

São João del-Rei, 05 de junho de 2013 
 
 
 
 
 
 
 

Profª. Valéria Heloísa Kemp 

Reitora - UFSJ 


