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1. Objetivo 
Apoiar propostas de aquisição de equipamentos de laboratórios para consolidação dos cursos de Graduação 
da UFSJ. 
 
2. Apresentação 
Este edital apresenta duas instâncias decisórias, uma, no contexto das unidades acadêmicas e outra, da 
administração superior. Desta maneira, é possível levar em conta as indicações dos cursos quanto à 
priorização dos laboratórios e da sua importância para os mesmos, tornando a decisão mais adequada aos 
anseios dos cursos. Sendo assim, este edital se apresenta em duas partes, com agentes e fluxo de informações 
diferentes. 
 

PRIMEIRA ETAPA – Instância da Unidade Acadêmica 
 
3. Elegibilidade 

3.1. São consideradas propostas elegíveis para aquisição de equipamentos de laboratórios de ensino 
para os cursos da UFSJ aquelas: 

 
3.1.1. Cujo proponente é Professor responsável pelo laboratório de ensino devidamente nomeado 
pela chefia da Unidade Acadêmica de lotação do laboratório e do Professor, devidamente 
comprovado; 
3.1.2. Aprovadas pelo órgão deliberativo máximo da Unidade Acadêmica de lotação dos 
laboratórios; 
3.1.3. Que apresentem o local onde o equipamento será instalado com documento 
comprobatório da Unidade Acadêmica em questão, bem como o número de disciplina(s) e/ou 
unidade(s) curricular(es) usuárias do laboratório, capacidade máxima de alunos por aula, número 
de discentes atendidos e os cursos que o utilizam; e 
3.1.4. Cujos espaços físicos a serem utilizados para alocação dos equipamentos estejam 
disponíveis ainda em 2015, sob pena de desclassificação da proposta. Esta informação deve ser 
obtida junto aos órgãos competentes da UFSJ. 

 
3.2 Não são elegíveis, para este edital, equipamentos de pesquisa ou com outros fins, que não os 
deste edital. 

 
4. Itens Financiáveis 

4.1. Podem ser apoiados e/ou financiados, conforme plano de aplicação de recursos encaminhado 
junto à proposta: aquisição de equipamentos de laboratório para ensino, softwares para ensino e/ou 
de componentes para montagens de bancadas assim como mobiliário para adequação dos 
laboratórios. 
 
4.2. Não são financiáveis por este edital quaisquer itens que não sejam relacionados diretamente ao 
funcionamento dos laboratórios de ensino, tais como: consumíveis (reagentes, vidrarias, material de 
escritório, etc.); quaisquer equipamentos destinados à infraestrutura administrativa, construções ou 
reformas de edificações. 
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5. Documentação Exigida 
5.1. Proposta de aquisição de equipamentos totalmente preenchida e devidamente identificada e 
assinada pelo proponente. Deverá ser utilizado o ANEXO I, sob pena de desclassificação. 
 
5.2. Documentos comprobatórios da aprovação pelo órgão colegiado máximo da Unidade Acadêmica, 
ANEXO II. 
 
5.3. Documento comprobatório da nomeação do proponente pela chefia da Unidade Acadêmica de 
sua lotação. 
 
5.4. Planilha de preços em formato eletrônico gravada em DVD/CD, ANEXO III. 
 
5.5. Cópia de1 (um) orçamento para cada equipamento solicitado. 
 
5.6. Imagens do local onde o equipamento será instalado gravadas em DVD/CD (poderá ser utilizado o 
mesmo objeto que o do item 5.4.). 
 
5.7. Declaração dos órgãos competentes da UFSJ informando que os espaços físicos a serem utilizados 
para alocação dos equipamentos estarão disponíveis ainda em 2016, ANEXO IV. 

 
6. Endereçamento 
As propostas devem ser encaminhadas à coordenação de curso de graduação1 ao qual o laboratório está 
contextualizado no PPC, devidamente identificadas com o nome do proponente, endereço, telefones fixo e 
celular, e e-mail atualizado.  
 
7. Fórum de análise 

7.1. A avaliação será feita pelo colegiado de curso, podendo o mesmo indicar uma comissão ad hoc. O 
resultado deve ser apreciado e homologado em reunião própria, não cabendo, neste caso, ad 
referendum. 

 
7.2. As propostas devem ser apreciadas seguindo as diretrizes deste edital. 
 
7.3. As propostas aprovadas deverão ser classificadas por ordem de prioridade de atendimento (1ª 
prioridade, 2ª prioridade e assim sucessivamente), conforme avaliação do colegiado de curso. 
 
7.4. Cada item solicitado deve ser justificado, individualmente, contextualizando com o que já existe 
no laboratório e sua necessidade para a melhoria das UCs relacionadas. 
 
7.5. Cada proponente só poderá enviar um único pedido no valor máximo de R$ 150.000,00. 
 

                                                 
1
 No caso do laboratório ser usado por mais de um curso, escolher a Coordenação de Curso que represente a maior carga 

horária de utilização e/ou o que possua o maior número de discentes beneficiados. 
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7.6. Cada colegiado de curso poderá aprovar integral ou parcialmente cada projeto submetido, 
classificando-os de acordo com o item 7.3., de forma que a soma de projetos aprovados e classificados 
não ultrapasse R$250.000,00. 
 
7.7. Após a análise desta instância decisória, caberá ao colegiado de curso o encaminhamento para o 
Setor de Apoio acadêmico, contendo toda a documentação comprobatória, assim como as atas, a 
classificação final e as justificativas apresentadas para a decisão, que será utilizada na SEGUNDA 
ETAPA, como subsídio para a classificação final dos projetos classificados na PRIMEIRA ETAPA. 

 
8. Critérios de Análise 
Os colegiados de curso devem apresentar critérios próprios que defina a prioridade de cada laboratório, 
devendo este compor o processo enviado para a SEGUNDA ETAPA, com as justificadas para cortes nos 
projetos, etc. 

 
9. Divulgação de resultados na PRIMEIRA ETAPA 
Cabe aos colegiados de curso dar ampla divulgação dos resultados em PRIMEIRA ETAPA. 
 
10. Interposição de recursos na PRIMEIRA ETAPA 
Recursos contra os resultados da PRIMEIRA ETAPA deverão ser interpostos até 2 dias úteis após a divulgação 
pelos colegiados de curso. Os recursos deverão ser respondidos em 10 dias úteis antes do prazo para envio da 
documentação para SEGUNDA ETAPA. 

 
SEGUNDA ETAPA – Administração Superior 

 
11. Elegibilidade 
Colegiados de curso responsáveis pela Primeira Etapa deste edital. 

 
12. Documentação Exigida 

12.1. Toda a documentação constante da PRIMEIRA ETAPA, item 5.. 
12.2. Classificação por ordem de prioridade, ANEXO V. 
12.3. Cópia da(s) ata(s) da(s) reunião(ões) do colegiado de curso aprovando os pedidos e que indique a 
classificação das propostas, contendo e indicando cortes, caso ocorram. Devem conter também a 
resposta aos recursos, caso ocorram. 
 

13. Endereçamento 
Ao Setor de Apoio Acadêmico da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, devidamente identificado com o nome 
do curso, coordenador de curso, ramal e endereço eletrônico. 

 
Setor de Apoio Acadêmico – SEACA 
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PROEN 
Universidade Federal de São João del Rei – UFSJ 
Campus Santo Antônio 
Praça Frei Orlando, 170, Centro, São João del-Rei – MG 
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14. Fórum de análise 
Equipe da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, podendo esta indicar pareceristas ad hoc. 
 
15. Critérios de análise 

15.1. Os projetos serão analisados, classificados e atendidos até que todos sejam contemplados ou até 
o limite da dotação orçamentária, considerando os fatores relacionados a seguir: 

15.1.1. O CC2 do curso, priorizando os menores conceitos; 
15.1.2. O número de estudantes atendidos nas UC obrigatórias que utilizam o laboratório; 
15.1.3. A ordem de prioridade estabelecida pelos colegiados; 
15.1.4. Laboratórios que não tenham sido contemplados nas Editais 003/2013/UFSJ/REITORIA 
e 003/2014/UFSJ/REITORIA. de 2013 e 2014. 

 
15.2. Os recursos financeiros disponíveis dependerão do limite orçamentário disponível para o ano de 
2016. 

 
16. Divulgação dos resultados 
Todos os atos e resultados referentes a este edital serão divulgados exclusivamente no sítio 
http://www.ufsj.edu.br/seaca/editais.php. 
 
17. Interposição de recursos 
Recursos contra os resultados da SEGUNDA ETAPA deverão ser encaminhados ao Setor de Apoio Acadêmico 
da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação até 2 dias úteis após a divulgação do resultado final. 
 
18. Calendário de submissão, resultado das análises e interposição de recursos 

18.1. Submissão das propostas em PRIMEIRA ETAPA: 18/12/2015; 
 
18.2. Submissão das propostas, pelo colegiado de curso, em SEGUNDA ETAPA: 26/02/2016; 
 
18.3. Resultado final: 31/05/2016. 
 

1ª retificação em: 21/10/2015 
2ª retificação em: 20/04/2016 

 
 
 
 

São João del-Rei, 09 de outubro de 2015. 
 
 
 

Profª. Valéria Heloísa Kemp 
Reitora - UFSJ 

                                                 
2
 Na ausência de CC, será utilizado o CPC do curso. 

http://www.ufsj.edu.br/seaca/editais.php

