GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

PROPOSTAS as Emendas parlamentares 2016
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ - UEAP
OBJETO

Ministér
io

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

Contrapart
e

VALOR

Construção de
blocos de salas de
aula e biblioteca
central

Proporcionar espaços
maiores para os usuários
desta IES, bem como a
inserção de ambientes que
subsidiarão o bom
funcionamento da
universidade

A ampliação do Campus I trata-se da construção de um prédio onde hoje se localiza
a quadra poliesportiva do campus, contendo cinco pavimentos assim dispostos: o
térreo e o primeiro pavimento com salas de aula, o segundo pavimento com
biblioteca, o terceiro com setor administrativo e o quarto com quadra poliesportiva
e o almoxarifado de reagentes químicos e Data Center anexos ao prédio Tendo em
vista que a Universidade foi implantada com 06 (seis) cursos de graduação no ano de
2006/2007, e hoje abrange um total de 12 (doze) cursos de graduação com a mesma
estrutura física. É fundamental a expansão para atender os objetivos propostos
pelos cursos

10.500.000,00

Reforma e
ampliação do
prédio central da
UEAP (Campus I)

Proporcionar melhores
condições de uso do espaço
e também como forma de
aumentar a nota de
infraestrutura nas avaliações
dos cursos da instituição

A reforma do Campus I refere-se à adaptação de salas para implementação de novas
instalações hidrossanitárias, reforma em toda a cobertura, pintura, revestimento,
paisagismo e adequação da lachonete, bem como garantir a acessibilidade de
pessoas com necessidades específicas
Garantir o pleno funcionamento das atividades acadêmicas e administrativas, visto
que o prédio foi construído para atender uma demanda de nível médio e não uma
Universidade

15.500.000,00

Adequação da
infraestrutura dos
laboratórios
tecnológicos

Proporcionar condiçoes e
ideias para o ensino prático
e capacitação dos
acadêmicos da Universidade

Refere-se a readequação de todos os laboratórios de modo a atender as
especificações técnicas de segurança e controle de qualidade. Viabilizar a geração
de serviços através do uso dos laboratórios, que atenderão todos os requisitos
previstos em lei

5.000.000,00

Ajuste da rede
elétrica para
garantir a
segurança humana
e predial

Garantir o bom
funcionamento de toda a
instituição

Devido a construção do prédio ter sido voltada para atender a demanda de uma
escola, a Universidade enfrenta dificuldades e entraves para a utilização dos
laboratórios que foram implementados com a expansão da grade de cursos, os quais
exigiram mais da rede elétrica

3.500.000,00

Aquisição de um
parque tecnológico

A UEAP não possui recursos de tecnologia da informação e comunicação que
Modernizar as informações
permita oferecer algum serviço para o seu público, pois não há recursos
da instituição e agerenciar
tecnológicos que garantam a confiabilidade e segurança necessária. A UEAP
com qualidade a
necessita da atualização da tecnologia da informação para implementar os cursos de
comunicação entre os campi
graduação em modalidade de educação à distância

1.500.000,00

