
 

 

 

 

OF. DIR 023/2021/ICMC 

 

 

São Carlos, 29 de julho de 2021. 

 

 

Exmo. Sr. 

Prof. Dr. Luiz Gustavo Nussio 

Coordenador da Administração Geral 

Universidade de São Paulo 

 

 

Prezado Prof. Nussio, 

 

  Atendendo a solicitação do OF. CIRCULAR CODAGE/CIRC/05/2021, 

encaminho as tabelas propostas e preenchidas pelo ICMC. 

 

  Sendo o que se apresenta para o momento, agradeço a atenção e 

aproveito a oportunidade para reiterar protesto s de estima e consideração.   

 

 

 

 

PROFA. DRA. MARIA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA 

Diretora do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação  

da Universidade de São Paulo 

 

 



 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
         Coordenadoria de Administração Geral 

 

 

 

  
 

Rua da Reitoria, 374 • 1o andar • Cidade Universitária •05508-220 • São Paulo/SP 
(11) 3091-3010• codage@usp.br 

São Paulo, 16 de agosto de 2021 

 

 

CODAGE/CIRC/006/2021 

 

Senhor(a) Dirigente, 

 

Ao encerrar o processo de seleção das propostas encaminhadas à 

CODAGE relativas ao Ofício 005/2021 de 22 de junho de 2021, informamos 

que o conjunto dos itens considerados aprovados encaminhado por sua Unidade 

totaliza o valor de R$ 2.556.392,32 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e seis 

mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos). 

 

Na avaliação das propostas foram utilizados critérios de aderência ao 

escopo da chamada com ênfase a intervenções estruturantes aos ambientes de 

ensino, graduação e pós-graduação, e não foram contemplados itens como bens 

de consumo, projetos ou materiais que são adquiridos em compras centralizadas 

ou mesmo novas edificações.  

 

Por oportuno, esclarecemos que os recursos deverão ser utilizados estrita e 

exclusivamente com os itens selecionados não havendo a possibilidade de 

redirecionamento para outras demandas. 

 

Brevemente estaremos enviando para conhecimento e assinatura o termo 

de outorga contendo os itens aprovados bem como detalhes desta concessão. 

 

Ao saudá-los, renovamos os protestos de estima e elevada consideração e 

desejamos sucesso na execução dos projetos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Prof. Dr. Luiz Gustavo Nussio 

Coordenador de Administração Geral 

 

Ilma. Sra. 

Profa. Dra. Maria Cristina Ferreira de Oliveira 

Diretora do Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos 

São Carlos, SP 



UNIDADE: INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO - ICMC

VALORES -  R$

SALAS DE AULA

Substituição das Portas das Salas de aula do Bloco ICMC-5 - Benefícios: 

redução da manutenção; conservação do patrimônio; facilidade de 

acesso por portadores de necessidades especiais.

Valor Total = R$60.000,00

O Bloco ICMC-5 é composto por 8 salas de aulas que 

comportam aproximadamente 70 alunos, cada. Há 

alguns anos todas as portas vêm apresentado 

problemas de deterioração e ação de cupins. A 

proposta é substituir as portas de madeira por 

elementos de alumínio, que sofrem menos problemas 

de deterioração e de manutenção ao longo do tempo. 

Salas de Aula de Graduação: 5-001, 5-002, 5-003, 5-

004, 5-101, 5-102, 5-103 e 5-104. 

3

60.000,00R$       

Instalação de equipamentos de descontaminação, por meio de tecnologia 

de ozônio, para aumento da segurança dos espaços utilizados nas ações 

de ensino do ICMC, nas áreas 1 e 2 - Benefícios: aumento da segurança 

dos ambientes frente a pandemia e desdobramentos; aumento da 

confiança da comunidade na forma presencial.

Valor total conforme quantidade 

definida. Valor Unitário = 

R$2.600,00. Valor Total = 68 x 

R$2.600,00 = R$176.800,00

Aquisição de 68 equipamentos de descontaminação de 

ambientes, tais como: salas de aula e laboratórios de 

ensino. A justificativa se deve ao fato de tornar os 

ambientes mais seguros em decorrência da pandemia 

do coronavírus no decorrer dos próximos anos. Salas 

de Aula de Pós-graduação: 3-009 (1); 3-010 (1); 3-

011 (1); 3-012 (1); 3-101 (1); 3-102 (1); 3-103 (1); 3-

104(1) : Salas de Aula de Graduação: 4-001 (2); 4-

003 (2); 4-005 (2); 5-001 (2); 5-002 (2); 5-003 (2); 5-

004 (2); 5-101 (2); 5-102 (2); 5-103 (2); 5-104 (2): Lab. 

de Informática: 1-004 (2); 1-102 (1); 1-104 (1); 1-105 

(1); 6-302 (2); 6-303(2); 6-304 (2); 6-305 (2); 6-306 (2): 

Lab. Ensino de Matemática: 6-307 (2): Salas da Eng. 

Comp.: 8-007 (2); 8-009 (2); 8-101 (2); 8-103 (2); 8-

105 (2); 8-107 (2); 8-113 (1); 8-114 (1); 8-115 (1); 8-

116 (1); 8-117 (1); 8-118 (1); 8-119 (1); 8-201 (2). Total 

de Salas = 68.

2

176.800,00R$     

Transformação da configuração de uso de ambiente individual em 

ambientes dinâmicos, para atendimento das demandas de aulas práticas 

para grandes turmas - Benefícios: possilibidade de atendimento de 

aulas práticas para grandes turmas; facilidade de compartilhamento 

do espaço; melhora na logística da reserva dos espaços.

Valor Total: R$22.000,00

Instalar uma divisória móvel entre os laboratórios de 

ensino, salas 6-305 e 6-306. Hoje existe uma divisória 

fixa separando esses 2 ambientes e com a divisória 

móvel (madeira MDF) haverá possibilidade de 

atendimento de turmas grandes com o uso simultâneo 

das 2 salas. Trata-se de uma antiga demanda da 

Comissão de Graduação face ao aumento do número 

de alunos nas turmas. Tal iniciativa  já foi implantada 

em dois outros espaços, com bons resultados.

1

22.000,00R$       

Atualização dos aparelhos de ar condicionado das salas de aula do ICMC 

nas áreas 1 e 2 do Campus. - Benefícios: aumento do conforto térmico 

dos alunos e professores; diminuição do ruído provocado pelos 

aparelhos antigos; conservação de equipamentos de alto custo; 

facilidade de manutenção.

Valor Total: R$104.000,00 / 

R$12.000,00 x 6 de 48.000 BTU´s 

= R$72.000,00 e R$4.000,00 x 8 de 

24.000 BTU´s = R$32.000,00

Os atuais aparelhos dessas salas apresentam 

constantes problemas e necessitam de manutenção 

constante, e isto se deve ao fato de terem pelo menos 

15 anos de uso ininterrupto. Quando apresentam 

problemas, a situação se torna crítica, pois são salas 

com capacidade para aproximadamente 70 alunos e o 

ambiente fica extremamente desconfortável, 

impossibilitando que aulas sejam dadas com o conforto 

térmico adequado, prejudicando a concentração de 

alunos e professores. Salas de Aula de Graduação da 

Área 1: 4-001 (2), 4-003 (2) e 4-005 (2); Salas de Aula 

da Graduação da Área 2: 8-113 (1), 8-114 (1), 8-115 

(1), 8-116 (1), 8-117 (1), 8-118 (1) e SEQ (2).

2

104.000,00R$     

Reestruturação elétrica nas salas de aula, para atender as demandas dos 

alunos, no que tange a ligação dos dispositivos móveis pessoais, muito 

comum em ambientes de BYOD (Bring Your Own Device) - Benefícios: 

possibilidade do uso intenso no modo BYOD; disponibilidade e 

praticidade aos alunos para ligar equipamentos; possibilidade de 

transformação de espaço de aula teórica em aula prática.

Canaleta de alumínio dutoX com 

tampa (20 un.), tomadas redondas 

(40 un.), porta equipamento dutotec 

(15 un.), módulos de tomada (30 

un.), módulos cego (15 un.), 

tampas em ABS para canaleta de 

75x45 (24 un.), rebites de 4mm de 

diâmetro X 12 mm de comprimento 

(150 un.). Valor Total por Sala = 

R$3.700,00. Total Geral = 

R$3.700,00 x 8 = R$ 29.600,00

Esta reestruturação visa melhorar a distribuição de 

tomadas pelas salas, a fim de permitir o uso continuo 

de equipamentos pessoais, tais como: notebooks, 

celulares, laptops, e outros. As salas que serão 

contempladas são: 4-001; 4-003; 5-001; 5-003; 5-004; 

5-101; 5-103 e 5-104, totalizando 8 salas de aula. 1

29.600,00R$       

BIBLIOTECA

Implantação de climatização dos ambientes do 1o andar da Biblioteca Prof. 

Achille Bassi - Benefícios: conforto térmico para estudo e pesquisa da 

comunidade; conservação e preservação dos acervos da graduação e 

parte da coleção especial; manutenção da limpeza do ambiente.

Valor Total = R$11.000,00 x 4 = 

R$44.000,00

A Biblioteca Prof. Achille Bassi possui 3.035m2, 

distribuídos em um prédio de 3 andares, além do 

térreo. Nos últimos anos ela tem sido gradativamente 

climatizada com recursos do orçamento, do Programa 

de Preservação e Conservação de Acervos da AGUIA 

e, em maior volume, com recursos de RTI Fapesp. 

Para concluir a climatização total falta o 1º andar, que 

contém o acervo dedicado à graduação, a coleção de 

obras especiais e espaços para estudo em grupo e 

individual. Como os andares são idênticos em 

metragem, o leiaute e a quantidade de equipamentos 

são os mesmos dos demais andares. São necessários 

04 equipamentos do tipo "inverter", assim distribuídos: 

02 equipamentos de 47.000 BTU´s e outros 02 

equipamentos de 36.000 BTU´s, todos com 

condensadora de saída de ar na horizontal.

1

44.000,00R$       

 TABELA 1 - PROPOSTA DE INVESTIMENTO ESTRUTURANTE

Descrição Justificativa Ordem de prioridade
Demandas específicas



Aquisição de câmeras para ampliação do sistema de segurança interno da 

Biblioteca Prof. Achille Bassi e Sala Multifuncional do Hiperespaço Loibel - 

Benefícios: aumento da segurança do ambiente; aumento da 

segurança do patrimônio; melhoria no monitoramento das diversas 

partes do prédio, incluindo cantos, varandas e escadas.

Valor Total = R$34.000,00

Considerando: o tamanho do prédio da Biblioteca, 

distribuído em vários pavimentos, contendo espaços 

fechados e abertos; o aumento significativo da 

frequência de pessoas e, ainda, o seu funcionamento 

ininterrupto das 8h às 21h30min; que a ampliação do 

sistema de segurança interno existente é necessária 

para garantir monitoramento em todos os espaços do 

prédio, o que não ocorre atualmente; trazer maior 

segurança às pessoas que ali frequentam e ao 

patrimônio público (acervos, equipamentos, 

computadores); dar condições à Administração de 

avaliar e identificar possíveis problemas dessa 

natureza. Há necessidade de complementação, frente 

ao levantamento realizado pelos técnicos da STI e da 

Assistência Administrativa, totalizando 10 câmeras com 

valor unitário na faixa de R$3.400,00.

2

34.000,00R$       

Substituição do portão e estação de ativação/desativação eletromagnéticos 

que são responsáveis pela segurança do acervo da bliblioteca Prof. Achille 

Bassi - Benefícios: garantia da segurança do patrimônio da Biblioteca; 

garantia de equipamentos com vida útil para os próximos anos; 

existência de suporte técnico no mercado.

Valor Total = R$98.760,00, sendo: 

Portão = R$75.402,00 / Estação de 

ativação = R$19.858,00 / 

Instalação = R$3.500,00.

O atual portão magnético de segurança do acervo tem 

aproximadamente 25 anos. Em função da 

obsolescência dos equipamentos atualmente 

instalados, onde não há mais suporte técnico da 

indústria e dos fornecedores autorizados, tal condição 

coloca em risco a segurança do acervo da referida 

biblioteca, principamente quando ocorre a paralisação 

do serviço em decorrência de falhas dos componentes. 

Na última ocorrência, o portão ficou desligado por 

vários meses até que um fornecedor realizasse a 

importação dos componentes danificados, isso em 

decorrência da falta de componentes no Brasil, dada 

sua obsolescência. 

1

98.760,00R$       

Implantação da tecnologia RFID para o sistema de segurança do acervo e 

implantação de outras soluções para a Biblioteca. - Benefícios: garantia 

de um sistema mais moderno e estável de segurança do patrimônio da 

Biblioteca; possibilidade de integrar outras soluções para os serviços 

da Biblioteca, especialmente automáticas; equipamentos modernos e 

com vida útil para os próximos anos; existência de suporte técnico no 

mercado.

Valor Total = R$ 715.380,00, 

sendo: Portão - R$98.517,00 / 150 

mil Etiquetas RFID - R$421.800,00 

/ RFID Workstation - R$15.796,00 / 

Leitor de inventário - R$44.505,00 / 

Autoatendimento Selfcheck - 

R$131.262,00 / Instalação e 

treinamento - R$3.500,00.

A tecnologia eletromagnética do atual sistema de 

segurança do acervo é considerada limitada e 

ultrapassada, sendo sua única aplicação a detecção 

de materiais. A substituição para o sistema baseado na 

identificação por radiofrequência - RFID -  possibilitará 

maior estabilidade do sistema de segurança, suporte 

técnico disponível, e, principalmente, novas soluções 

para o funcionamento da Biblioteca, incluindo controle 

de patrimônio, possibilidades de autosserviço 

(empréstimo e devolução), possibilidade de oferecer 

serviços a partir de vários dispositivos, controles e 

relatórios diversos, entre outros.

2

715.380,00R$     

ESPAÇO MULTIFUNCIONAL

Mobiliário para a novo ambiente multifuncional do Hiperespaço Loibel. 

Benefícios: possibilitar aulas diferenciadas; atender a atividades de 

naturezas diversas; utilização do espaço para estudo individual e 

convivência da comunidade.

Valor Total = R$49.860,00 / Mesas 

=R$36.360,00 / Cadeiras = 

R$13.500,00

A sala multifuncional do Hiperespaço Loibel é uma 

demanda de muitos anos, de professores da 

graduação e da pós-graduação do ICMC, para 

possibilitar aulas diferenciadas que necessitam de 

espaço e leiautes alternativos, em especial os leiautes 

em grupo. Esta sala está sendo reformulada com 

recursos do orçamento e necessita de mobiliário 

diferenciado. Ela também poderá atender eventos e 

atividades de naturezas diversas, bem como ser 

espaço de estudo e convivência nos momentos sem 

demandas. São solicitados 30 conjuntos de mesas 

trapezoidais e rebatíveis com cadeiras, o que 

possibilitará a formação de vários leiautes e o fácil 

rebatimento quando for necessário liberar o espaço.

1

49.860,00R$       

INFRAESTRUTURA DE TI PARA O ENSINO

Aquisição de infraestrutura virtual para uso dos recursos computacionais 

nos laboratórios de graduação do ICMC - Benefícios: possibilitar aos 

alunos aos professores, de forma eficiente, o desenvolvimento de 

atividades práticas de forma remota ou presencial; economia de 

recursos na aquisição de desktops avançados; facilidade de 

implantação de cenários de aulas práticas pelos docentes; 

DESTAQUE: oferecer condições técnicas que promovam a igualdade 

das condições computacionais oferecidas aos alunos, contribuindo 

para evitar a evasão.

Valor Total = R$997.792,32. Sendo 

1 x R$428.008,50 (storage) e 

2xR$284.891,91 (servidores).

Ação destinada ao processo de virtualização de 

desktop para uso sob demanda dos recursos 

computacionais dos laboratórios de graduação do 

ICMC, possibilitando o seu uso remoto ou presencial. 

Desta forma, alunos poderão utilizar os recursos dos 

laboratórios sem que haja necessidade de um 

equipamento pessoal de grande poder computacional, 

evitando que alunos menos favorecidos sejam 

prejudicados nas ações de ensino que necessitem de 

atividades práticas remotas. Tal ação de virtualização 

dos desktops também propriciará um menor 

investimento na aquisição de equipamentos para os 

referidos laboratórios, já que os recursos 

computacionais são proferidos pelo sistema de 

virtualização de forma centralizada. Na dinâmica dos 

cenários computacionais criados para o exercício das 

disciplinas, os professores também terão ganhos. Isso 

se dá pela dinâmica da criação dos ambientes virtuais.  

O projeto total necessita de investimento na ordem de 

R$1.500.000,00. O ICMC submeteu outros pedidos em 

outras ações de fomento, de forma parcial. Aqui 

apresentamos a demanda para aquisição de dois itens 

do projeto, o storage e os 2 servidores, todos de alto 

desempenho.

1

997.792,32R$     



Melhoria da cobertura da rede sem-fio do ICMC e atualização tecnológica 

por meio de aquisição de novos pontos de acesso - Benefícios : melhora 

da tecnologia de acesso à rede sem-fio, proporcionando maior largura 

de banda; melhora da cobertura e qualidade do sinal nos espaços da 

biblioteca e ambientes acadêmicos; diminuição dos problemas em 

decorrência de travamentos causados por equipamentos com tempo 

de uso avançado.

Valor Total = R$4.500,00 x 44 = 

R$198.000,00

Ação destinada a melhoria da cobertura da rede de 

acesso sem-fio, principalmente no que tange as 

tecnologias mais avançadas de comunicação, em 

frequências de 5GHz. No ICMC temos atualmente 

instalados 37 pontos de acessos obsoletos, sendo: 7 

adquiridos em 2013, 8 em 2014 e 22 em 2015. Estes 

pontos de acesso estão cobrindo as áreas mais 

frequentadas pelos alunos e professores do ICMC, 

incluindo salas de aula, salas de seminário, 

laboratórios e auditórios, sendo que a substituição 

tecnológica trará grandes benefícios à comunidade nas 

ações de ensino. Além da obsolescência, há uma 

demanda reprimida de 7 pontos de acesso frente ao 

crescimento de uso em nossa biblioteca. A fim de 

manter a compatibilidade com a solução já existente, 

os pontos de acesso deverão operar em nosso 

controlador Cisco Catalyst 9800-L Wireless e nosso 

gerenciador Cisco Prime Infrastructure 3.x, incluindo as 

licenças. 

1

198.000,00R$     

Atualização dos aparelhos de ar condicionado das salas de equipamentos 

de TI (SEQs) - Benefícios: preservação dos equipamentos de alto 

custo; diminuição dos riscos de paralisações indesejadas por 

superaquecimento; manutenção adequada nos ambientes 

considerados críticos. 

Valor Total = R$ 17.200,00. Sendo 

04 de 12 mil BTUs a R$2.500,00 e 

02 de 24 mil BTUs a R$3.600,00.

As SEQs são ambientes críticos que hospedam e 

concentram os equipamentos da rede cabeada de 

dados e de serviços (telefonia, câmeras, wi-fi etc). Para 

tanto esses ambientes necessitam de um sistema de 

climatização eficiente para manter a temperatura ideal 

no ambiente e evitar danos nos equipamentos e 

interrupção dos serviços. Os aparelhos de ar 

condicionado funcionam ininterruptamente e já estão 

com seu tempo de uso e de manutenção no limite para 

o propósito a que se destina. As salas de 

equipamentos com necessidade de troca são: 2-204; 3-

000; 4-129; 4-214; 4-221; 5-100.

2

17.200,00R$       

Aquisição de estação de edição de vídeo e software utilizados no apoio aos 

docentes nas aulas gravadas das disciplinas da Graduação - Benefícios: 

agilizar a entrega dos vídeos das aulas aos professores; diminuição 

da carga temporal no processo de edição; condições adequadas de 

trabalho aos técnicos envolvidos; preservação de equipamentos 

considerados inadequados para a edição de vídeos.

Valor Total = R$ 29.000,00

Atualmente o ICMC não possui estação e software 

para edição de vídeos das disciplinas da Graduação. A 

forma de trabalho atual, utilizando computador básico e 

sem software adequado, tem causado muito atraso na 

entrega dos vídeos editados aos professores das 

disciplinas. Tal atraso impossibilita que as atividades 

de ensino ocorram de forma adequada e ágil, 

principalmente neste momento de pandemia. 

1

29.000,00R$       

TOTAL GERAL  R$                          2.576.392,32 2.576.392,32R$  

Prioridade 1 1.469.012,32R$                               

Prioridade 2 1.047.380,00R$                               

Prioridade 3 60.000,00R$                                    


