GOVERNO DO ESTADO DO MAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
GERÊNCIA DE GESTÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS

PROPOSTAS PARA EMENDAS PARLAMENTARES 2018
ÓRGÃO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ - UEAP
NOME DO PROJETO: Infraestrutura de apoio à UEAP

OBJETO

AÇÃO
ÓRGÃO
ÓRGÃO
ORÇAMENTÁRIA
CONCEDENTE PROPONENTE
FEDERAL

Construção
de
prédio com 4
(quatro)
pavimentos para
ampliação
da
Ministério da
biblioteca, salas
Educação de aula, gabinete
MEC
para professores
e administrativo
de cursos de
graduação
da
UEAP.

UEAP

JUSTIFICATIVA

Atualmente, a infraestrutura da UEAP não atende aos 12 cursos de
graduação, aumentando os custos com aluguel e espaços
improvisados para laboratórios. Além disso, com a crescente
demanda dos cursos, e atualizações anuais nas normativas do
Ministério da Educação, a Biblioteca não suporta mais o incorporação
0048 - Apoio a de novas obras, nem mesmo apresenta espaço para estudo individual
Entidades
de ou em grupo. O espaço da estrutura administrativa da Universidade
Ensino
foi diminuído para atender as atividades de ensino, prejudicando o
Superior
Não ambiente e produtividade dos servidores, bem como a eficiência de
Federais
tramitação dos processos. Os professores da UEAP possuem vinculo
de Dedicação Exclusiva, o que os obriga a exercer atividades, além do
ensino, de pesquisa e extensão durante toda a semana. No entanto,
não há espaço para implantação dos gabinetes individuais e grupos
de pesquisa, dificultando o acesso a recursos federais comumente
disponíveis em chamadas públicas.

ESTIMATIVA/
CONTRAPARTIDA
(0,1% - LDO 2018)

VALOR DA
EMENDA

CUSTEIO

INVESTIMENTO

R$ 6.500,00

R$ 6.500.000,00

R$ 0,00

R$ 6.500.000,00

GND

NOME DO PROJETO: Infraestrutura de apoio à UEAP

OBJETO

AÇÃO
ÓRGÃO
ÓRGÃO
ORÇAMENTÁRIA
CONCEDENTE PROPONENTE
FEDERAL

Construção
do
complexo
das
engenharias da
UEAP visando à Ministério da
melhoria
da Educação qualidade
do
MEC
ensino de ensino,
pesquisa
e
extenção

UEAP

JUSTIFICATIVA

Fornecer capacitação aos discentes para os processamentos
industriais, subsidiando treinamentos numa planta em pequena
escala, antes de atuar nas realidades de um parque industrial.
0048 - Apoio a
Também poderá fomentar o desenvolvimento tecnológico de novos
Entidades
de
produtos para o Estado, auxiliando desde o pequeno produtor ou
Ensino
famílias de produtores, até grandes empresas, testando
Superior
Não
procedimentos de melhorias operacionais, seguindo para
Federais
disponibilização, implementação e acompanhamento dos resultados
junto as empresas, focada na realidade local em sintonia com a
sustentabilidade usufruindo da Zona Franca Verde.

ESTIMATIVA/
CONTRAPARTIDA
(0,1% - LDO 2018)

VALOR DA
EMENDA

CUSTEIO

INVESTIMENTO

R$ 5.500,00

R$ 5.500.000,00

R$ 0,00

R$ 5.500.000,00

GND

