
# Área Nome do projeto Finalidade do projeto Início 
Términ

o 

1 ACI 

Aquisição de 
equipamentos para 
serviços audiovisuais 

O projeto destina-se para a 
melhoria e ampliação dos 
serviços audiovisuais de 
comunicação institucional.  jun/17 abr/18 

2 ACI 

Aquisição de serviço 
para oferta de 
softwares para edição 
de imagens 

O sistema Adobe é essencial 
para a realização das 
atividades da Assessoria de 
Comunicação e Imprensa ago/19 ago/20 

3 ARI 

Aquisição de 
equipamentos para a 
aplicação de testes de 
nivelamento em língua 
estrangeira 

Aplicar testes de nivelamento 
em língua estrangeira para 
estudantes de graduação, pós-
graduação, servidores ou 
público externo. abr/18 mar/19 

4 ARI 

Aquisição de 
equipamentos para 
cursos de idiomas da 
ARI 

O projeto destina-se ao 
aparelhamento de som de 
salas de aula comuns para 
execução de cursos de 
idiomas. abr/18 mar/19 

5 ARI 

Aquisição de 
equipamentos para a 
organização de 
palestras e eventos da 
ARI 

Apresentar universidades e 
instituições parceiras, bem 
como projetos específicos 
destas instituições para a 
mobilidade de pesquisadores, 
estudantes de graduação e 
pós-graduação e servidores. abr/18 mar/19 

6 CCNH 
Atualização anual do 
software Jaws 

Atualização da atual versão do 
software Jaws para 
acessibilidade a portadores de 
deficiência visual. 

  

7 CCNH 

Aquisição de 
equipamentos para 
laboratório de 
Licenciatura em 
Ciências Biológicas 

O projeto destina-se ao 
aparelhamento do laboratório 
didático, a ser inaugurado na 
atual sala S004 - Bloco A. 
Dessa forma, será necessária a 
aquisição de equipamentos de 
informática para atender as 
necessidades futuras, tais 
como computadores, 
notebooks e projetores de 
imagem. abr/18 mar/19 

8 CCNH 
Aquisição do software 
ABBYY Fine Reader 

Auxiliar os servidores do CCNH 
no trabalho com arquivos .pdf, 
principalmente os gerados por 
digitalização. 

  

9 CCNH 
Aquisição de Licenças 
de Software 

Adquirir licenças para novos 
softwares (Matlab, 
Mathematica, Origin, 
ChemBioDraw e SPSS) para abr/18 mar/19 



docentes lotados no CCNH. 

10 Editora Editora da UFABC 

Esse projeto envolve a 
aquisição e instalação de 
equipamentos (hardware) e 
aplicações (software) 
necessárias ao funcionamento 
da Editora da UFABC 
considerando uma equipe de 
12 pessoas: 1 Coordenador, 1 
Vice-Coordenador, 3 
assistentes administrativos, 2 
revisores, 2 designers, 1 
profissional da área financeira-
contábil e 2 estagiários. 
Dentre as atividades que 
devem ser atendidas pelos 
equipamentos e aplicações 
estão as atividades ligadas à 
produção e à gestão, como 
revisão, criação de peças 
gráficas (arte de capa e miolo), 
produção de documentos, 
apresentações e planilhas, 
acesso à internet e intranet, 
acesso a sistemas do governo 
federal, estadual e/ou 
municipal para emissão de 
nota fiscal, impressão de 
documentos administrativos. 
Não contemplam este projeto, 
aquisição de equipamentos de 
impressão em larga escala e 
de acabamento para produção 
física de livros. jan/19 out/19 

11 NUVEM 

Aquisição de 
equipamentos 
(Nobreaks) para o 
laboratório de 
informática do 
NUVEM. 

O projeto destina-se ao 
aparelhamento de laboratório 
de informática do Núcleo 
Estratégico NUVEM, sediado 
na Sala L703A, Bl. B, campus 
Santo André. O NUVEM conta 
hoje com diversos 
equipamentos de informática 
que são utilizados em 
ambientes de teste e 
produção, fazendo necessária 
adequação para suprir as 
necessidades de infraestrutura 
de informática e oferecer 
melhores serviços à 
comunidade acadêmica da abr/18 nov/18 



UFABC. 

12 PROEC 

Aquisição de 
equipamentos para a 
Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura 

O projeto destina-se a 
aquisição de novos 
equipamentos e substituição 
de equipamentos defasados 
da Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura da UFABC, de forma 
que atendam às necessidades 
futuras, dando suporte 
administrativo à produção 
multimídia da ProEC. 

04/201
8 03/2019 

13 PROEC 

Plano de Cultura da 
UFABC - Digitalização 
e disponibilização do 
acervo da Alpharrabio 

Trata-se de uma ação 
estratégica da ProEC, visto que 
é uma das ações componentes 
do Plano de Cultura da UFABC. 
A proposta é digitalizar parte 
(cerca de 50%)do Acervo 
Cultural Alhparrabio, que 
atualmente tem guarda 
provisória da UFABC,  e 
disponibilizar o material para 
consulta pública gratuita, 
estimulando novas pesquisas 
relacionadas à história da 
cultura da região do ABC. 

  

14 PROEC 

Aquisição de 
equipamentos para a 
Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura 

O projeto destina-se a 
aquisição de novos 
equipamentos e substituição 
de equipamentos defasados 
da Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura da UFABC, de forma 
que atendam às necessidades 
futuras, dando suporte 
administrativo à execução de 
atividades . abr/19 mar/20 

15 PROAP 

Aquisições de 
tecnologias assistivas e 
recursos tecnológicos 
para autonomia e 
produção de materiais 
acessíveis. 

O Projeto destina-se a criação 
de um espaço de atendimento 
psicopedagógico para alunos 
com deficiência na UFABC 
previsto funcionar até 
Dez/2018.  fev/18 dez/18 



16 CECS 

Renovação e upgrade 
de licenças de 
sofwares de 
modelagem ambiental 
e urbana 

O projeto destina-se a 
renovação e upgrade das 
licenças atuais dos softwares 
AIMSUN, LEGION, VISSIM, 
VISUM e VISWALK que são 
aplicados nas disciplinas de 
graduação Tramsportes e 
Meio Ambiente, Logística e 
Meio Ambiente, Métodos de 
Tomada de Decisão Aplicados 
ao Planejamento Urbano-
Ambiental, Métodos 
Quantitativos para 
Planejamento Estratégico, 
Avaliação de Impactos 
Ambientais e Análise de 
Sistemas e Modelagem 
Ambiental. abr/18 mar/19 

17 CECS 

Instalação de sala 
digital para o 
laboratório do Curso 
de Bacharelado e Pós-
Graduação em 
Políticas Públicas da 
UFABC 

Utilização para atividades 
didáticas, incluindo a exibição 
de vídeos e outros produtos 
culturais, desenvolvimento de 
materiais multimídia, exibição 
e análise de outras obras de 
arte (pintura, escultura, 
publicidade) para reflexões 
sobre essas produções 
culturais e suas relações com 
os conteúdos das disciplinas 
do BPP; 
Utilização para reuniões 
relacionadas a atividades do 
curso, que envolvam a 
participação de discentes 
(ensino, grupos de pesquisa e 
extensão, grupos de atividades 
acadêmicas discentes, gestão 
do curso, reuniões de 
colegiado, reuniões para 
elaboração de trabalhos de 
conclusão de curso, 
videoconferências, entre 
outras). jul/18 jul/18 

18 CECS 

Instalação de PCs com 
pacote Office no 
laboratório do Curso 
de Bacharelado e Pós-
Graduação em 
Políticas Públicas da 
UFABC 

Utilização para atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. É 
necessário equipar o 
laboratório com mais 4 PCs 
(estações de trabalho), 
totalizando nove estações de 
trabalho (5 já estão no 
laboratório). Adicionalmente, jul/18 jul/18 



será necessário instalar 
Pacotes Office nos nove PCs. 

19 CECS 

Desempenho de 
sistemas de 
tratamento de 
efluente sanitário por 
leito de macrófitas 
aquáticas emergentes 
para remoção de 
poluentes e 
reaproveitamento de 
nutrientes: 
contribuições para o 
aprimoramento do 
uso e disseminação da 
tecnologia/SISTREMAE 

O projeto, tem como um dos 
objetivos avaliar a 
comunidade microbiana 
presente em esgoto sanitário 
e wetlands. Para tanto será 
necessária a aquisição de 
software para aquisição de 
imagens e definição de 
parâmetros de medições  em 
módulo para panorama 
manual  e focus estendido 
manual, bem como módulo 
para medições automáticas 
com definições de padrões de 
cores, formatos, tamanhos. É 
importante salientar que o 
microscópio  ZEISS (AxioLab 
A1, Nº de serie: 
3.13601e+009) já foi adquirido 
pelo projeto. 

  

20 CECS 

Atualização dos 
softwares de 
simulação PROMODEL 

Atualizar as versões 
disponíveis do software 
PROMODEL de 2010 para a 
versão 2017 jan/18 abr/18 

21 CECS 

Tinta condutiva de 
Nanopartículas de Ag 
com Aplicações em 
Eletrônica Impressa e 
Flexiveis 

Dar continuidade ao 
desenvolvimento da 
tecnologia de imprimir 
dispositivos eletrônicos a 
partir de tinta condutiva de 
nanopartículas metálicas, 
usando impressoras a jato de 
tinta e impressoras-3D. Desta 
forma, será necessária a 
adquisição de equipamentos 
de informatica para atender a 
nossas necessidades, como: 
Impressoras, Computadores e 
Projetores de imagem.  

01/201
8 12/2018 

22 PROGRAD 
Laboratórios do Bloco 
Zeta 

Implementação dos 
laboratórios didáticos dos 
laboratórios didáticos do bloco  
Zeta. jan/19 jan/20 



23 PROGRAD 

Renovação/Aquisição 
de Licenças de 
Software 

Renovar as licenças de 
software adquiridos pela 
UFABC para uso (matlab e 
arcgis, por exemplo), ou 
adquirir licenças para novos 
softwares. 
em laboratório didático de 
graduação, conforme 
necessidade, e 
aquisição de novos softwares jan/18 dez/20 

24 PROGRAD Equipar Laboratórios 

Prover os cursos pós-bi de 
responsabilidade do CMCC 
com equipamentos que 
ficarão nos laboratórios para a 
garantia da qualidade dos 
cursos de Bacharelado em 
Computação com os seguintes 
equipamentos: workstations, 
servidores, kits didáticos, 
tablet, kinect, câmera, mesa 
digitalizadora e software, a fim 
de atender a todas as 
disciplinas do BCC e facilitar a 
alocação didática em 
laboratório didático de 
graduação, conforme 
necessidade, e aquisição de 
novos softwares jan/19 fev/20 

25 PROGRAD 
Renovação parcial dos 
pc's 

Substituição dos 
computadores modelos 
HP8100 e HP 8200, com 
garantias vencidas há 3 anos. jan/19 dez/19 

26 NTI 

Aquisição de desktop, 
notebook e 
workstation 

O projeto destina-se à 
substituição e ampliação do 
parque computacional da 
UFABC. devido à 
obsolescência tecnológica de 
grande parte do parque ativo 
de computadores da 
Universidade, tanto por 
questões de desempenho, 
como por falta de manutenção 
do sistema operacional 
Windows Vista presente em 
alguns computadores, com fim 
de vida útil anunciada pela 
empresa desenvolvedora, a 
Microsoft, em 11/04/2017. jan/18 ago/19 

27 NTI 

Solução de segurança 
de terminais e e-mails 
(antivírus) 

Aquisição de Licença de 
Solução Corporativa de 
Segurança de Terminais pelo jan/18 nov/18 



período de 5 anos 

28 NTI 

 Contratação de 
serviço de enlace de 
dados SA SBC 

O aumento da Largura de 
Banda melhorando a 
comunicação e acesso à rede 
entre os campis da UFABC jan/18 dez/20 

29 NTI 

Renovação da 
Garantia e Suporte da 
Central Telefônica 
PABX 

Prestação de serviços de 
suporte técnico preventivo e 
corretivo, atualização de 
versões e configurações de 
facilidades em centrais 
telefônicas do tipo OmniPCX 
Enterprise da Alcatel-Lucent jan/18 dez/20 

30 NTI 
Aquisição de Serviços 
de Telefonia Móvel 

Manter a continuidade do 
serviço de telefonia móvel 
existente na UFABC. jan/18 dez/20 

31 NTI 

Contratação de 
empresa de Telefonia 
Fixa 

Contratação de pessoa jurídica 
especializada em 
telecomunicações para 
prestação de Serviço 
Telefônico Fixo Comutado jan/18 dez/20 

32 NTI 

Contratação de LINK 
de redundância do 
acesso a Internet da 
UFABC 

Esse Link garante redundância 
e disponibilidade do acesso à 
internet da UFABC jan/18 jan/20 

33 NTI 

Aquisição de solução 
de segurança para a 
rede de computadores 
da UFABC 

Aquisição de firewall para 
compor solução de segurança 
de perímetro jan/18 nov/18 

34 NTI 
Aquisição de 
Projetores e Suportes 

Aquisição de projetores para 
uso didático e administrativo jan/18 nov/18 

35 NTI Aquisição de Storage 

Aquisição de solução 
armazenamento baseado em 
infraestrutura 
hiperconvergente definida em 
software para ambientes de 
virtualização jan/18 nov/18 

36 NTI 

Contratação de 
empresa de ar 
condicionado de 
precisão 

Assegurar o perfeito estado de 
funcionamento dos 
equipamentos, reduzindo os 
custos de manutenção 
corretiva assim como falhas no 
funcionamento dos 
equipamentos jan/18 dez/20 

37 NTI 
Aquisição de 
aparelhos telefônicos 

Aquisição de aparelhos 
telefônicos e eventuais 
licenças de uso, compatíveis 
com a central privada de 
comutação telefônica (PABX-

  



IP/TDM) da marca Alcatel-
Lucent OmniPCX Enterprise 

38 NTI 

Aquisição de software 
para gestão e 
automação de 
processos 

O projeto destina-se para a 
melhoria e ampliação dos 
serviços do escritório de 
processos do NTI através do 
uso de software de 
colaboração para gestão e 
automação de processos jun/18 abr/19 

39 
Computaçã
o Científica 

Serviços de suporte 
especializado 
vinculados aos 
sistemas de 
computação científica 
e de alto desempenho 
da UFABC. 

O objetivo deste projeto é o 
de prover serviços de suporte 
especializado às atividades 
científicas de cunho 
computacional na UFABC. O 
suporte será dado aos 
sistemas de alto desempenho 
de aquisição e uso 
institucional bem como aos 
seus usuários. Não é objeto 
deste projeto o suporte para 
maquinas vinculadas a 
projetos individuais de 
pesquisadores.  abr/18 dez/20 

40 Reitoria 
Implantação do SIG - 
UFABC 

A execução do Projeto 
possibilitará, especificamente, 
a cooperação técnica entre a 
UFABC e a UFRN nas áreas de 
tecnologia da informação e 
gestão pública, apoio na forma 
de treinamentos e suporte de 
modo a viabilizar que a 
UFABC, utilizando-se de sua 
infraestrutura física e de 
pessoal técnico, implante as 
adaptações necessárias à 
compatibilização dos sistemas 
objeto da cooperação ao 
modelo de gestão de sua 
organização, assegurados à 
UFRN a manutenção, em 
caráter de exclusividade, do 
Repositório de Referência dos 
sistemas SIG-UFRN, no 
interesse comum de todas as 
instituições públicas que 
mantenham ou venham a 
manter cooperações com o 
mesmo objeto do presente 
acordo. abr/18 dez/20 

 


