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Projeto: 55 Equipamentos para videoconferência, aulas práticas

Dados alterados: Nome do Projeto; Escopo; Previsão inicial de custo; Custos do projeto; 
Responsável pela alteração : Bruna Sousa Bueno
Motivo da alteração : Precisamos incluir um equipamento para realização de atividades de
audiovisual também com intuito de expansão, para isso, precisamos revisar escopo e os custos
do projeto. 
Novo nome do projeto:Equipamentos para videoconferência e atividades de audiovisual

Categoria do projeto:

Qual é a categoria do projeto?
Aquisição de equipamentos
Esses equipamentos são para expansão, reposição ou manutenção do parque de TI? : 
Expansão;  
Qual é a quantidade estimada em caso de expansão? 
12
Qual a abrangência dos equipamentos? 
O número acima se refere à quantidade de itens diferentes a serem adquiridos. Na lista anexa,
contém as especificações de cada item e a quantidade total. Trata-se de um projeto para
equipar duas salas de reuniões para videoconferência (uma em São Bernardo e outra em Santo
André) que poderão ser utilizadas por toda comunidade acadêmica e uma estrutura para
realização de atividades audiovisuais que será utilizada pela Divisão Administrativa do CMCC. 
Escopo do projeto: 
Material para uso em reuniões acadêmicas e administrativas em geral, como de coordenações,
colegiados e plenárias de cursos, da direção de centro com outros docentes e representantes
de unidades administrativas, bancas de projetos de graduação, e outros. Além disso, parte do
material poderá ser utilizado em algumas disciplinas com requisitos específicos, como
psicofísica. Por fim, a estrutura para realização de atividades audiovisuais que hoje são
executadas pela Divisão Administrativa do CMCC e que por não dispor dos materiais
adequados, acabam levando muito mais tempo para realização, quando comparado ao tempo
que será utilizado com a estrutura TIC adequada. 
Previsão de custo : 
 2021 : R$ 6.773,03; 2022 : R$ 24.250,00; 2023 : R$ 0,00

Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto:
Nenhum dado alterado nesta seção.

Participantes do projeto:
Nenhum dado alterado nesta seção.

Metas e indicadores
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Nenhum dado alterado nesta seção.

Marcos e entregas do projeto

Nenhum dado alterado nesta seção.

Custos do projeto

Item Custo estimado Ano do orçamento
Câmera videoconferência R$ 15.000,00 2022

Fone de Ouvido R$ 1.100,00 2021
Conjunto atualização de

microcomputador
R$ 559,02 2021

Conjunto atualização de
microcomputador

R$ 250,00 2022

Cabo extensor R$ 128,00 2021
Televisor R$ 2.478,14 2021
Televisor R$ 7.000,00 2022
Gravador R$ 2.000,00 2022
Bateria R$ 2.507,87 2021

Workstation R$ 13.000,00 2022
Monitor R$ 1.100,00 2022

Riscos do projeto

Nenhum dado alterado nesta seção.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         página 2 / 2

http://www.tcpdf.org

