
Parecer técnico final da Comissão Ad hoc do Edital Reitoria LIG 231/2022

Sobre os critérios

Os critérios utilizados para avaliação seguiram o definido no Edital 231/2022 e nos seus
termos aditivos: EDITAL Nº 275/2022 e EDITAL Nº 428/2022, assumindo-se o total de R$
8.000.000,00 (oito milhões de reais), sendo:

Nota A: Número de estudantes atendidos e disciplinas de graduação e pós-graduação
lecionadas nos LIGs, tendo um peso 6 com uma nota variando entre 0 a 10.
Para quantificar esse parâmetro, foram gerados cinco parâmetros

● A1: Quantidade de alunos de graduação: foi avaliado o número de alunos atendidos
em função da média de alunos por unidade dentro da UFRJ;

● A2: Quantidade de alunos de pós-graduação: foi avaliado o número de alunos
atendidos em função da média de alunos por unidade dentro da UFRJ;

● A3: Quantidade de disciplinas de graduação: foi avaliado o número de disciplinas
atendidas em função da média de disciplinas por unidade dentro da UFRJ;

● A4: Quantidade de disciplinas de pós-graduação: foi avaliado o número de
disciplinas atendidas em função da média de disciplinas por unidade dentro da
UFRJ;

● A5: Quantidade de alunos por máquina atendidos: quantidade de máquinas
disponíveis por aluno, levando em consideração o parque computacional
previamente instalado.

Sendo que cada um desses subitens A variam em uma escala de 0 a 2, sendo:
● 0: não atende aos requisitos mínimos do critério.
● 1: atende parcialmente ao critério.
● 2: atende integralmente ao critério.

Os valores analisados das propostas foram confrontados com dados fornecidos pela UFRJ,
o que balizou a análise criteriosa.
Cada um dos subitens A possuem o mesmo peso.

Nota B: Adequação do orçamento aos objetivos, atividades e metas propostas, tendo um
peso 4 com uma nota variando entre 0 a 10.
Para quantificar o parâmetro B, foram gerados cinco parâmetros:

● B1: Descrição detalhada do LIG: área ocupada, equipamentos pré-existentes, etc;
● B2: Apoio oferecido aos LIGs através da quantidade de bolsistas PAEALIG, de forma

não cumulativa entre unidades;
● B3: Orçamento detalhado e proposta comercial (Link do produto no site de

fornecedor, proforma, invoice, etc);
● B4: Ferramentas que facilitem a utilização de recursos remotos como forma de

inovação;
● B5: Possibilidade de transmissão de eventos científicos.

Sendo que cada um desses subitens B variam numa escala de 0 a 2, sendo:
● 0: não atende aos requisitos mínimos do critério.
● 1: atende parcialmente ao critério.
● 2: atende integralmente ao critério.
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Os valores analisados das propostas foram confrontados com dados fornecidos pela UFRJ,
o que balizou a análise criteriosa.
Cada um dos subitens B possuem o mesmo peso.

A Nota final de cada proposta, em escala 0 a 10, com uma casa decimal, foi ranqueada, e
para definição do orçamento liberado, foram utilizados as seguintes considerações:
nota entre 7,0 e 10: a proposta foi aceita integralmente ou com contingenciamento em
função dos recursos disponíveis.
nota entre 3,0 e 6,9: a proposta foi aceita com restrições e ressalvas na proposta e no
orçamento.
nota inferior a 3,0: a proposta foi indeferida.

Disposições gerais da análise dos recursos

Foram avaliados todos os recursos tendo como base os seguintes pontos:
● Não foram considerados novos fatos que se sobrepõem à proposta original.
● Seguindo a disposição do MEC, na portaria N° 360, de 18 de maio de 2022, que

veda a produção de novos documentos integrantes do acervo acadêmico em
suporte físico, em datas definidas na portaria, e entendendo que a essa migração ao
suporte digital também está-se dando nos trabalhos de alunos oriundos de
disciplinas, o comité ad hoc contingenciou as impressoras e material de consumo
associado a elas.

● O número de computadores com características de servidor do LIG foi limitado a
uma unidade. O número de equipamentos multimídia, equipamento de redes, ar
condicionado, também foram limitados ao espaço físico e número de alunos
envolvidos que foi comunicado na proposta do LIG.

● Os novos recursos liberados nesta etapa pós-recurso foram distribuídos conforme a
nova pontuação utilizando os recursos remanescentes para o presente Edital, sendo
eles a diferença entre o valor total disponível e o total liberado no dia 08/06/2022.

Pontuação final das propostas

A continuação são apresentadas as pontuações finais das propostas depois das avaliações
feitas sobre os recursos:

CENTRO DENOMINAÇÃO Nota
A

Nota
B

PONTUAÇÃ
O

FINAL

VALOR DO
RECURSO
LIBERADO

CAXIAS LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 9 10 9,4 R$ 177.592,46

MACAÉ LIG BLOCO A 8 10 8,8 R$ 178.675,04

MACAÉ LIG BLOCO B 8 10 8,8 R$ 176.664,01

CFCH LIG CAP-UFRJ: MODERNIZAR PARA
INCLUIR

9 7 8,2 R$ 177.776,50

CCMN INSTITUTO DE MATEMÁTICA - LIG-IM-1 7 9 7,8 R$ 152.588,00

CCJE PRAIA VERMELHA, IE/FACC 10 4 7,6 R$ 179.400,00

CCS LIG FM 10 4 7,6 R$ 141.500,00
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CCS LIG IB 8 7 7,6 R$ 180.000,00

CFCH LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA ROLF
PREUSS (LIRP), DO INSTITUTO DE
PSICOLOGIA

8 7 7,6 R$ 168.488,09

CCS LIG NUPEM 8 7 7,6 R$ 99.914,10

CFCH LIG IFCS DO INSTITUTO DE FILOSOFIA
E CIÊNCIAS SOCIAIS

8 6 7,2 R$ 152.997,35

CT LIG NAVAL 8 5,5 7,0 R$ 158.444,41

CT LIG NUCLEAR 8 5,5 7,0 R$ 158.444,41

CT LIG MECÂNICA 8 5,5 7,0 R$ 158.444,41

CT LIG ECA 8 5,5 7,0 R$ 158.444,41

CT LIG EEC 8 5,5 7,0 R$ 158.444,41

CT LIG ECI 8 5,5 7,0 R$ 158.444,41

CT LIG ELÉTRICA 8 5,5 7,0 R$ 158.444,41

CT LIG CIVIL 8 5,5 7,0 R$ 158.444,41

CT LIG AMBIENTAL 8 5,5 7,0 R$ 158.444,41

CT LIG LADEG 8 5,5 7,0 R$ 158.444,41

CT LIG PRODUÇÃO 8 5,5 7,0 R$ 158.444,41

CT LIG DEMM 8 5,5 7,0 R$ 158.444,41

CT LIG PETRÓLEO 8 5,5 7,0 R$ 158.444,41

CT LIG DO BÁSICO 8 5,5 7,0 R$ 158.444,41

CT LIG DO IMA 8 5,5 7,0 R$ 158.444,41

CT LIG LADEQ 8 5,5 7,0 R$ 158.444,41

CT LIG BAQI 8 5,5 7,0 R$ 158.444,41

CCMN INSTITUTO TÉRCIO PACITTI (NCE) 8 5 6,8 R$ 121.885,92

CCMN INSTITUTO DE QUÍMICA 7 6 6,6 R$ 118.140,00

CLA SALA DO FUTURO 7 6 6,6 R$ 118.800,00

CCMN INSTITUTO DE MATEMÁTICA – LIG-IM-2 5 9 6,6 R$ 118.799,20

CCMN INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO - LIG LAB1 5 9 6,6 R$ 62.820,85

CCMN INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO - LIG LAB3 5 9 6,6 R$ 54.800,11

CCMN INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO - LIG LEP1 5 9 6,6 R$ 118.324,34

CCMN INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
LAB-GEOTEC

6 7 6,4 R$ 94.362,56

CFCH LIG BIBLIOTECA DO CFCH 8 4 6,4 R$ 113.615,83

CCS LIG EEFD 7 5 6,2 R$ 100.570,84

CLA LIG – SALA 633 7 5 6,2 R$ 109.787,43

CLA SALAS 631A E B 7 5 6,2 R$ 109.787,43

CLA SALA 629 7 5 6,2 R$ 109.787,43
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CCMN INSTITUTO DE FÍSICA - LIG-IF-1 4 9 6,0 R$ 82.999,99

CCMN INSTITUTO DE FÍSICA- LIG-IF-2 4 9 6,0 R$ 107.972,60

CFCH SALA EDITORAÇÃO (SALA
INTELIGENTE)

6 6 6,0 R$ 54.000,00

CCMN O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA
GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE
EDUCAÇÃO

4 7 5,2 R$ 88.860,00

CCMN LIG IBCCF 6 4 5,2 R$ 62.801,91

CCMN OBSERVATÓRIO DO VALONGO 6 6 6,0 R$ 104.396,67

CLA LABORATÓRIO DE CONFORTO
AMBIENTAL E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
(LCE)

8 3 6,0 R$ 107.988,00

CCS LIG EEAN 6 5 5,6 R$ 95.121,10

CCS LIG IESC 8 2 5,6 R$ 95.447,92

CCS LIG FF 6 5 5,6 R$ 78.276,80

CCS LIG INJC 6 5 5,6 R$ 93.458,43

CLA ESCOLA DE MÚSICA 8 2 5,6 R$ 92.696,44

CCMN INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS IGEO 3 9 5,4 R$ 96.893,28

CFCH LABORATÓRIO MULTIMÍDIA/REDAÇÃO
EXPERIMENTAL

5 6 5,4 R$ 75.438,00

CFCH LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA
ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL (LIGESS)

7 3 5,4 R$ 83.942,52

CCMN DECANIA DO CCMN - LEP 2 4 6 4,8 R$ 80.462,07

CCS LIG ICB 4 6 4,8 R$ 86.400,00

CLA LIGS DA FACULDADE DE LETRAS 6 3 4,8 R$ 86.400,00

CLA LABORATÓRIO DE GRÁFICA DIGITAL
(LABGRAF) -

3 7 4,6 R$ 82.798,94

CCJE CIDADE UNIVERSITÁRIA - LIG-FACC 3 5 3,8 R$ 68.172,00

CLA OFICINA MAQUETES 3 3 3,0 R$ 17.718,00

CCS LIG TO/FM NQ NQ NQ R$ 0,00

CCS LAB_MTECMUS: LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA DA GRADUAÇÃO EM
MUSICOTERAPIA INSTITUTO DE
PSIQUIATRIA - IPUB

NQ NQ NQ R$ 0,00

CCS LIG FISIOTERAPIA NQ NQ NQ R$ 0,00

CCMN TUTORIA FÍSICA E QUÍMICA EAD NQ NQ NQ R$ 0,00

CFCH NEPP-DH - “LIG NA PÓS-GRADUAÇÃO” NQ NQ NQ R$ 0,00

Detalhamento dos pareceres dos recursos

A continuação, foram expostos os pareceres da comissão Ad hoc para cada solicitação:
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CCMN:

● INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS (LAB-GEOTEC): Recurso indeferido
As informações relatadas sobre as condições dos equipamentos dos LIGs são comuns a
todos os projetos apresentados no presente Edital, não cabendo recurso sobre essa
informação relatada.

○ Como não foi solicitado recurso sobre as notas dos diferentes parâmetros de
avaliação do presente Edital, a nota foi mantida para ambos LIGs.

● INSTITUTO DE FÍSICA (LIG-IF-1 e LIG-IF-2): Recurso indeferido
As informações relatadas sobre as condições dos equipamentos dos LIGs são comuns a
todos os projetos apresentados no presente Edital, não cabendo recurso sobre essa
informação relatada.

○ Como não foi solicitado recurso sobre os parâmetros de avaliação do
presente Edital, a nota foi mantida para ambos LIGs.

● INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO (LIG LAB1, LIG LAB3 e LIG LEP1): Recurso
indeferido

O Edital Reitoria LIG 231/2022 não prevê um tratamento especial ou diferenciado para as
diferentes unidades/centros/institutos de ensino de graduação que são potencialmente
beneficiários dos recursos. Os parâmetros adotados foram propostos para avaliar a
qualidade das propostas, assim como a intensidade de uso dos LIGs por parte do corpo
discente. A comissão avaliadora Ad hoc emite um parecer desfavorável ao questionamento
sobre a natureza dos parâmetros utilizados no presente Edital.
Sobre as notas apresentadas, cabe mencionar que se bem as notas finais dos LIGs foram
as mesmas, os parâmetros individuais não foram iguais. As propostas individuais de cada
Laboratório de Informática da Graduação diferem entre si, segundo consta no documento
Formulário PROPOSTA EDITAL LIG 231/2022 (1928261), do processo SEI
23079.219866/2022-06. A comissão Ad hoc avaliou individualmente todos os itens
solicitados para cada LIG e emitiu o seguinte parecer:

○ Nota A1: Indeferido para os 3 LIGs. A nota de cada LIG foi condizente com
os números apresentados.

○ Nota A2: Indeferido para os 3 LIGs. O Edital é claro sobre a necessidade de
avaliar nas propostas o uso dos LIGs por parte de alunos da pós-graduação.
A nota de cada LIG foi condizente com os números apresentados.

○ Nota A3: Indeferido para os 3 LIGs. A nota de cada LIG foi condizente com
os números apresentados.

○ Nota A4: Indeferido para os 3 LIGs. O Edital é claro sobre a necessidade de
avaliar nas propostas o uso dos LIGs por parte de disciplinas da
pós-graduação.

○ Nota A5: Indeferido para os 3 LIGs. Os motivos já foram relatados no caput
do presente parecer.

○ Nota B1: Indeferido para os 3 LIGs. A nota obtida foi condizente com os
valores apresentados.

○ Nota B2: Indeferido para os 3 LIGs. Já foram considerados esses fatos
através da informação ministrada pela UFRJ.
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○ Nota B3: Indeferido para os 3 LIGs. A nota de cada LIG foi condizente com
os orçamentos apresentados.

○ Nota B4: Pedido deferido. Foi concedido reajuste de nota, baseado nos
esclarecimentos oferecidos no recurso.

○ Nota B5: Pedido deferido. Foi concedido reajuste de nota, baseado nos
esclarecimentos oferecidos no recurso.

● INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS (LIG-IGEO) Recurso indeferido.
As informações relatadas sobre as condições dos equipamentos do LIG são comuns a
todos os projetos apresentados no presente Edital, não cabendo recurso sobre essa
informação relatada.

○ Como não foi solicitado recurso sobre as notas dos diferentes parâmetros de
avaliação do presente Edital, a nota foi mantida para ambos LIGs.

● INSTITUTO TÉRCIO PACITTI DE APLICAÇÕES E PESQUISAS
COMPUTACIONAIS (NCE): Recurso parcialmente deferido.

O Edital Reitoria LIG 231/2022 não prevê um tratamento especial ou diferenciado para as
diferentes unidades/centros/institutos de ensino de graduação que são potencialmente
beneficiários dos recursos. Os parâmetros adotados foram propostos para avaliar a
qualidade das propostas, assim como a intensidade de uso dos LIGs por parte do corpo
discente. A comissão avaliadora Ad hoc emite um parecer desfavorável ao questionamento
sobre a natureza dos parâmetros utilizados no presente Edital. No referente às solicitações
pontuais de recurso, as mesmas serão relatadas a continuação:

○ Nota A1: O Edital não prevê considerações referentes a potenciais vagas de
usuários do LIG como consequência de criação de novos cursos de
graduação. O citado LIG obteve nota máxima neste parâmetro. Queda
evidenciado que o questionamento geral sobre os parâmetros fica infundado,
sendo o presente LIG um dos que conseguiu maior nota.

○ Nota A2: Pedido de reconsideração atendido. A nota foi incrementada.
○ Nota A4: Pedido indeferido. Não foram relatadas as disciplinas.
○ Nota A5: Pedido deferido. De acordo com o esclarecimento oferecido no

recurso, a nota foi incrementada.
○ Nota B3: Pedido indeferido. O item já possui nota máxima.
○ Nota B5: Pedido de reconsideração atendido. De acordo com o

esclarecimento oferecido no recurso, a nota foi incrementada.

● DECANIA DO CCMN (LEP2): Recurso indeferido
O Edital Reitoria LIG 231/2022 não prevê um tratamento especial ou diferenciado para as
diferentes unidades/centros/institutos de ensino de graduação que são potencialmente
beneficiários dos recursos. Os parâmetros adotados foram propostos para avaliar a
qualidade das propostas, assim como a intensidade de uso dos LIGs por parte do corpo
discente. A comissão avaliadora Ad hoc emite um parecer desfavorável ao questionamento
sobre a natureza dos parâmetros utilizados no presente Edital.

○ Como não foi solicitado recurso sobre as notas dos parâmetros de avaliação
do presente Edital, a nota foi mantida para o citado LIG. Recurso indeferido.

● INSTITUTO DE QUÍMICA (LIG-IQ): Recurso deferido, proposta reavaliada
conforme parâmetros previamente definidos.
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A comissão Ad hoc acatou a solicitação de reconsideração e decidiu avaliar LIG-IQ com os
número de alunos do referido instituto, negando a inclusão de usuários da biblioteca anexa.
A justificativa apresentada para extrapolação de usuários com o intuito de incluir alunos da
pós-graduação carece de mérito. Em função à avaliação realizada sobre a proposta do
citado LIG, as notas foram:

○ Nota A: 7,0 (sete)
○ Nota B: 6,0 (seis)

Portanto, a nota atribuída foi de 6,6 (seis vírgula seis), segundo o critério do Edital.

● SALA DOS TUTORES A DISTÂNCIA DE FÍSICA E QUÍMICA CURSOS EaD:
Recurso indeferido.

Os fatos apresentados não trouxeram nova informação que modifique o entendimento do
uso da sala da proposta apresentada no presente Edital. Portanto, a comissão parecerista
Ad hoc manteve seu parecer original de proposta indeferida.

CCS:
● INJC - Recurso deferido parcialmente.

Parecer geral do recurso da INJC.
Esta comissão Ad hoc entendeu que a área útil do LIG do INJC é incompatível com
a quantidade de computadores e equipamentos de ar condicionado solicitados,
lembrando que o presente edital refere-se a modernização e não ampliação de
laboratórios.

○ A1 - Pedido indeferido. A nota do parâmetro foi condizente com os números
apresentados de acordo com regra geral de pontuação aplicada a todos os
LIGs da UFRJ.

○ A2 - Pedido deferido parcialmente. A nota do parâmetro foi condizente com
os números apresentados, de acordo com regra geral de pontuação, aplicada
a todos os LIGs da UFRJ. “Nos subitens A2 e A4, destacamos que, em razão da
elevada demanda do espaço do LIG pela graduação e pelo fato de o INJC contar com
um Laboratório de Informática para a Pós-Graduação, as disciplinas da
pós-graduação não fazem uso do LIG”. Apesar de informarem no recurso que as
disciplinas de pós-graduação não fazem uso do LIG, esta comissão Ad hoc
considerou o uso do LIG por alunos de pós-graduação.”

○ A4 - Pedido indeferido. A nota do parâmetro foi condizente com os números
apresentados, de acordo com regra geral de pontuação, aplicada a todos os
LIGs da UFRJ. “Nos subitens A2 e A4, destacamos que, em razão da elevada
demanda do espaço do LIG pela graduação e pelo fato de o INJC contar com um
Laboratório de Informática para a Pós-Graduação, as disciplinas da pós-graduação
não fazem uso do LIG”.

○ B1 - Pedido deferido. De acordo com o esclarecimento oferecido no
recurso, a nota foi incrementada.

○ B2 - Pedido indeferido. A nota do parâmetro foi condizente com os números
apresentados, de acordo com regra geral de pontuação, aplicada a todos os
LIGs da UFRJ.

○ B3 - Pedido deferido. Foi concedido reajuste de nota, baseado nos
esclarecimentos oferecidos no recurso.
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○ B4 - Pedido indeferido. A nota do parâmetro foi condizente com os
números apresentados, de acordo com regra geral de pontuação, aplicada a
todos os LIGs da UFRJ..

○ B5 - Pedido indeferido. A nota do parâmetro foi condizente com os números
apresentados, de acordo com regra geral de pontuação, aplicada a todos os
LIGs da UFRJ.

● LIG ICB - Recurso deferido parcialmente
○ A1 - Pedido indeferido. A nota do parâmetro foi condizente com os números

apresentados de acordo com regra geral de pontuação aplicada a todos os
LIGs da UFRJ.

○ A2 - Pedido indeferido. A nota do parâmetro foi condizente com os números
apresentados, de acordo com regra geral de pontuação, aplicada a todos os
LIGs da UFRJ.

○ A3 - Pedido indeferido. A nota do parâmetro foi condizente com os números
apresentados, de acordo com regra geral de pontuação, aplicada a todos os
LIGs da UFRJ.

○ A4 - Pedido indeferido. A nota do parâmetro foi condizente com os números
apresentados, de acordo com regra geral de pontuação, aplicada a todos os
LIGs da UFRJ.

○ A5 - Pedido indeferido. A nota de cada LIG foi condizente com os números
apresentados. O parâmetro A5 é aplicado em disciplinas atendidas e não em
disciplinas que poderão ser atendidas com a modernização.

○ B1 - Pedido indeferido. A nota do parâmetro foi condizente com os números
apresentados, de acordo com regra geral de pontuação, aplicada a todos os
LIGs da UFRJ.

○ B2 - Pedido indeferido. A nota do parâmetro foi condizente com os números
apresentados, de acordo com regra geral de pontuação, aplicada a todos os
LIGs da UFRJ.

○ B3 - Pedido indeferido. A nota do parâmetro foi condizente com os números
apresentados, de acordo com regra geral de pontuação, aplicada a todos os
LIGs da UFRJ. Contrariamente ao exposto no recurso, a proposta não possui
links ou sites de fornecedores que possuem autorização de venda para o
governo federal.

○ B4 - Pedido deferido. Foi concedido reajuste de nota, baseado nos
esclarecimentos oferecidos no recurso.

○ B5 - Pedido deferido. Foi concedido reajuste de nota, baseado nos
esclarecimentos oferecidos no recurso.

● LAB_MTecMUS: Laboratório de Informática da Graduação em Musicoterapia
Instituto de Psiquiatria - IPUB

○ A informação ministrada no documento Recurso Musicoterapia (2028550)
confirma o parecer publicado em 08/06/2022: “Trata-se de um projeto de
criação de um novo espaço para desenvolver técnicas, metodologias e
produtos que auxiliem na promoção da saúde e reabilitação física, cognitiva e
psicossocial por meio de processos sonoro musicais multisensoriais”. A
proposta não pode ser contemplada no EDITAL REITORIA LIG 231/2022, já
que os objetivos do rezam que os recursos dão para “apoio à execução de
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projetos e ações específicas para os LIGs já existentes,...”, destacando que
visa “contribuir significativamente para a modernização e inovação da
infraestrutura de Laboratórios de Informática da Graduação (LIGs) da UFRJ
pré-existentes”.

● LIG TO/FM
○ A informação ministrada no documento Recurso da Terapia Ocupacional

(2028553) confirma o parecer publicado em 08/06/2022: “Trata-se da criação
de um novo LIG e não da modernização de um LIG já existente.”. A proposta
não pode ser contemplada no EDITAL REITORIA LIG 231/2022, já que os
objetivos do rezam que os recursos dão para “apoio à execução de projetos
e ações específicas para os LIGs já existentes,...”, destacando que visa
“contribuir significativamente para a modernização e inovação da
infraestrutura de Laboratórios de Informática da Graduação (LIGs) da UFRJ
pré-existentes”.

● LIG EEFD - Recurso deferido, proposta reavaliada conforme parâmetros
previamente definidos.

A comissão Ad hoc acatou a solicitação de reconsideração e decidiu avaliar o LIG-EEFD
com os número de alunos do referido instituto. A justificativa apresentada para extrapolação
de usuários com o intuito de incluir alunos de fluxo carece de mérito. Em função à avaliação
realizada sobre a proposta do citado LIG, as notas foram:

○ Nota A: 7,0 (sete)
○ Nota B: 5,0 (cinco)

Portanto, a nota atribuída foi de 6,2 (seis vírgula dois), segundo o critério do Edital.

CFCH:

● Laboratório de Informática da Escola de Serviço Social (LIGESS) - Recurso
Parcialmente deferido.

○ Em relação aos itens B2 e B4, utilizados na interposição do recurso, a
comissão Ad Hoc concluiu que o recurso traz fato novo, que não consta na
proposta original, sendo assim, os referidos itens não foram apreciados, e
portanto, indeferidos.

○ Sobre a argumentação do item B5, o comitê Ad Hoc decidiu pelo incremento
da nota, uma vez que o projeto original faz breve menção.

● LIG Biblioteca do CFCH - Recurso deferido, proposta reavaliada conforme
parâmetros previamente definidos.
A comissão Ad hoc acatou a solicitação de reconsideração e decidiu avaliar a LIG-
LCE. Em função à avaliação realizada sobre a proposta do citado LIG, as notas
foram:

○ Nota A: 8,0 (oito)
○ Nota B: 4,0 (quatro)

Portanto, a nota atribuída foi de 6,4 (seis vírgula quatro), segundo o critério do Edital.

CLA:
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A comissão Ad Hoc recomenda aos organizadores da proposta do CLA melhor a qualidade

● LIG – sala 633 - Recurso parcialmente deferido.
○ A1 - Pedido indeferido. A nota de cada LIG foi condizente com os números

apresentados.
○ A2 - Pedido deferido. Foi concedido reajuste de nota, baseado nos

esclarecimentos oferecidos no recurso.
○ A3 - Pedido indeferido. A nota de cada LIG foi condizente com os números

apresentados.
○ A4 - Pedido indeferido. A nota de cada LIG foi condizente com os números

apresentados.
○ A5 - Pedido indeferido. A nota de cada LIG foi condizente com os números

apresentados.
○ B1 - Pedido indeferido. Conforme recurso solicitado, onde informam que na

proposta encaminhada, as salas 633, 631 e 629 foram descritas em detalhes,
tanto em relação às suas dimensões físicas, quanto em relação ao mobiliário
e infraestrutura já existente em cada uma. Por isso, a direção da EBA
acredita que o item B1 atende plenamente ao edital. Esta comissão Ad Hoc
relata que apesar de serem discriminadas as estruturas do LIG, não foi
informado o quantitativo de computadores a serem modernizados, conforme
texto do pedido inicial. “Os equipamentos solicitados serão colocados no
LIG-IF nas sala 629, 631 e 633 no prédio da Reitoria. São salas existentes
com infraestrutura para receber os equipamentos novos, que irão substituir
os computadores existentes que estão obsoletos com mais de 10 anos de
uso.”, portanto o valor atribuído a esta nota está de acordo com as regras
estabelecidas para todos os LIGs.

○ B2 - Pedido indeferido. A nota de cada LIG foi condizente com os números
apresentados.

○ B3 - Pedido indeferido. A nota de cada LIG foi condizente com os números
apresentados. Na proposta apresentada não consta valor de equipamentos
de transmissão, portanto esta comissão mantém a nota original,

○ B4 - Pedido indeferido. Em função da proposta apresentada, esta
comissão Ad Hoc mantém a nota inicial.

○ B5 - Pedido indeferido. Em função da proposta apresentada, esta comissão
Ad Hoc mantém a nota inicial.

● salas 631A e B - A1 - Recurso parcialmente deferido.
○ A1 - Pedido indeferido. A nota de cada LIG foi condizente com os números

apresentados.
○ A2 - Pedido deferido. Foi concedido reajuste de nota, baseado nos

esclarecimentos oferecidos no recurso.
○ A3 - Pedido indeferido. A nota de cada LIG foi condizente com os números

apresentados.
○ A4 - Pedido indeferido. A nota de cada LIG foi condizente com os números

apresentados.
○ A5 - Pedido indeferido. A nota de cada LIG foi condizente com os números

apresentados.
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○ B1 - Pedido indeferido. Conforme recurso solicitado, onde informam que na
proposta encaminhada, as salas 633, 631 e 629 foram descritas em detalhes,
tanto em relação às suas dimensões físicas, quanto em relação ao mobiliário
e infraestrutura já existente em cada uma. Por isso, a direção da EBA
acredita que o item B1 atende plenamente ao edital. Esta comissão Ad Hoc
relata que apesar de serem discriminadas as estruturas do LIG, não foi
informado o quantitativo de computadores a serem modernizados, conforme
texto do pedido inicial. “Os equipamentos solicitados serão colocados no
LIG-IF nas sala 629, 631 e 633 no prédio da Reitoria. São salas existentes
com infraestrutura para receber os equipamentos novos, que irão substituir
os computadores existentes que estão obsoletos com mais de 10 anos de
uso.”, portanto o valor atribuído a esta nota está de acordo com as regras
estabelecidas para todos os LIGs.

○ B2 - Pedido indeferido. A nota de cada LIG foi condizente com os números
apresentados.

○ B3 - Pedido indeferido. A nota de cada LIG foi condizente com os números
apresentados. Na proposta apresentada não consta valor de equipamentos
de transmissão, portanto esta comissão mantém a nota original,

○ B4 - Pedido indeferido. Em função da proposta apresentada, esta
comissão Ad Hoc mantém a nota inicial.

○ B5 - Pedido indeferido. Em função da proposta apresentada, esta comissão
Ad Hoc mantém a nota inicial.

● Sala 629 - Recurso parcialmente deferido.
○ A1 - Pedido indeferido. A nota de cada LIG foi condizente com os números

apresentados.
○ A2 - Pedido deferido. Foi concedido reajuste de nota, baseado nos

esclarecimentos oferecidos no recurso.
○ A3 - Pedido indeferido. A nota de cada LIG foi condizente com os números

apresentados.
○ A4 - Pedido indeferido. A nota de cada LIG foi condizente com os números

apresentados.
○ A5 - Pedido indeferido. A nota de cada LIG foi condizente com os números

apresentados.
○ B1 - Pedido indeferido. Conforme recurso solicitado, onde informam que na

proposta encaminhada, as salas 633, 631 e 629 foram descritas em detalhes,
tanto em relação às suas dimensões físicas, quanto em relação ao mobiliário
e infraestrutura já existente em cada uma. Por isso, a direção da EBA
acredita que o item B1 atende plenamente ao edital. Esta comissão Ad Hoc
relata que apesar de serem discriminadas as estruturas do LIG, não foi
informado o quantitativo de computadores a serem modernizados, conforme
texto do pedido inicial. “Os equipamentos solicitados serão colocados no
LIG-IF nas sala 629, 631 e 633 no prédio da Reitoria. São salas existentes
com infraestrutura para receber os equipamentos novos, que irão substituir
os computadores existentes que estão obsoletos com mais de 10 anos de
uso.”, portanto o valor atribuído a esta nota está de acordo com as regras
estabelecidas para todos os LIGs.
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○ B2 - Pedido indeferido. A nota de cada LIG foi condizente com os números
apresentados.

○ B3 - Pedido indeferido. A nota de cada LIG foi condizente com os números
apresentados. Na proposta apresentada não consta valor de equipamentos
de transmissão, portanto esta comissão mantém a nota original,

○ B4 - Pedido indeferido. Em função da proposta apresentada, esta
comissão Ad Hoc mantém a nota inicial.

○ B5 - Pedido indeferido. Em função da proposta apresentada, esta comissão
Ad Hoc mantém a nota inicial.

● CLA/FAU
Parecer geral do recurso da FAU:
Errata: a comissão Ad Hoc retifica os seguintes itens da tabela de Propostas Aprovadas do
Parecer de 08/06/2022.
Onde diz “EBA- SALA DO FUTURO”, deve dizer “SALA DO FUTURO”. Onde diz “EBA-
LABORATÓRIO DE GRÁFICA DIGITAL (LABGRAF)”, deve dizer “LABORATÓRIO DE
GRÁFICA DIGITAL (LABGRAF)”. Informamos que o erro na nomenclatura não afetou os
valores atribuídos aos parâmetros de avaliação.
Com relação ao “espanto” citado no recurso, recomendamos aos relatores observarem com
atenção o documento intitulado “Proposta de reestruturação dos LIGs (1933132)” do
Processo SEI 23079.220161/2022-23, o qual chegou à comissão Ad hoc para ser avaliado.
A complexidade da exposição dos dados e a qualidade do documento apresentado se
adequa ao substantivo utilizado pelos relatores.

● Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência Energética (LCE)
○ Recurso deferido, proposta reavaliada conforme parâmetros previamente

definidos.
A comissão Ad hoc acatou a solicitação de reconsideração e decidiu avaliar a LIG-
LCE. Em função à avaliação realizada sobre a proposta do citado LIG, as notas
foram:

○ Nota A: 8,0 (oito)
○ Nota B: 3,0 (seis)

Portanto, a nota atribuída foi de 6,00 (seis), segundo o critério do Edital.

● Laboratório de Gráfica Digital (LABGRAF) -
○ A1 - Pedido deferido. Foi concedido reajuste de nota, baseado nos

esclarecimentos oferecidos no recurso.
○ A2 - Pedido indeferido. A nota do parâmetro foi condizente com os números

apresentados de acordo com regra geral de pontuação aplicada a todos os
LIGs da UFRJ.

○ A3 - Pedido deferido. Foi concedido reajuste de nota, baseado nos
esclarecimentos oferecidos no recurso.

○ A4 - Pedido indeferido. A nota do parâmetro foi condizente com os números
apresentados de acordo com regra geral de pontuação aplicada a todos os
LIGs da UFRJ.

○ A5 - Pedido indeferido. A nota do parâmetro foi condizente com os
números apresentados de acordo com regra geral de pontuação aplicada a
todos os LIGs da UFRJ.
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○ B1 - Pedido indeferido. A nota do parâmetro foi condizente com os números
apresentados de acordo com regra geral de pontuação aplicada a todos os
LIGs da UFRJ.

○ B2 - Pedido indeferido. A nota do parâmetro foi condizente com os números
apresentados de acordo com regra geral de pontuação aplicada a todos os
LIGs da UFRJ.

○ B3 - Pedido indeferido. A nota do parâmetro foi condizente com os números
apresentados de acordo com regra geral de pontuação aplicada a todos os
LIGs da UFRJ.

○ B4 - Pedido deferido. Foi concedido reajuste de nota, baseado nos
esclarecimentos oferecidos no recurso.

○ B5 - Pedido indeferido. Em função da proposta apresentada, esta comissão
Ad Hoc mantém a nota inicial.

● Oficina Maquetes -
○ O braço robótico solicitado e o serviço de instalação não atendem ao Edital.

Recurso parcialmente deferido com a disponibilização de recursos
financeiros para modernização dos computadores.

● Sala do Futuro
○ A1 - Pedido indeferido. A nota do parâmetro foi condizente com os números

apresentados de acordo com regra geral de pontuação aplicada a todos os
LIGs da UFRJ.

○ A2 - Pedido deferido. Foi concedido reajuste de nota, baseado nos
esclarecimentos oferecidos no recurso.

○ A3 - Pedido indeferido. A nota do parâmetro foi condizente com os números
apresentados de acordo com regra geral de pontuação aplicada a todos os
LIGs da UFRJ.

○ A4 - Pedido indeferido. A nota do parâmetro foi condizente com os números
apresentados de acordo com regra geral de pontuação aplicada a todos os
LIGs da UFRJ.

○ A5 - Pedido indeferido. A nota do parâmetro foi condizente com os
números apresentados de acordo com regra geral de pontuação aplicada a
todos os LIGs da UFRJ.

○ B1 - Pedido indeferido. A nota do parâmetro foi condizente com os números
apresentados de acordo com regra geral de pontuação aplicada a todos os
LIGs da UFRJ.

○ B2 - Pedido indeferido. A nota do parâmetro foi condizente com os números
apresentados de acordo com regra geral de pontuação aplicada a todos os
LIGs da UFRJ.

○ B3 - Pedido indeferido. A nota do parâmetro foi condizente com os números
apresentados de acordo com regra geral de pontuação aplicada a todos os
LIGs da UFRJ.

○ B4 - Pedido indeferido. A nota do parâmetro foi condizente com os
números apresentados de acordo com regra geral de pontuação aplicada a
todos os LIGs da UFRJ.

○ B5 - Pedido indeferido. Em função da proposta apresentada, esta comissão
Ad Hoc mantém a nota inicial.

Página 13 de 14



● Faculdade de Letras
○ A comissão Ad hoc acatou a solicitação de reconsideração e decidiu avaliar a

LIG- Letras. Em função à avaliação realizada sobre a proposta do citado LIG,
as notas foram:

○ Nota A: 6,0 (seis)
○ Nota B: 3,0 (três)

Portanto, a nota atribuída foi de 4,8 (quatro vírgula oito), segundo o critério do Edital.

● Escola de Música. Recurso deferido, proposta reavaliada conforme parâmetros
previamente definidos.
A comissão Ad hoc acatou a solicitação de reconsideração e decidiu avaliar o LIG da
Escola de Música para ser modernizada apenas no Edifício 3 (Ventura) e criação de
mais dois LIGs, como interpretado originalmente. Em função à avaliação realizada
sobre a proposta do citado LIG, as notas foram:

○ Nota A: 8,0 (seis)
○ Nota B: 2,0 (dois)

Portanto, a nota atribuída foi de 5,6 (cinco vírgula seis), segundo os critérios
utilizados no presente Edital.

CT:

Tendo em vista a quantidade reduzida de recursos disponibilizados pelo Edital, que trata-se
de um Edital de modernização de LIGs, que os 17 LIGs que não foram adequadamente
individualizados e caracterizados o que impossibilitou a análise detalhada do pleito.
Entretanto esta comissão Ad Hoc avaliou as requisições deste Centro e observou a
solicitação de aquisição de infra estrutura para modernização de 17 LIGs, onde em alguns
momentos não existe referência de aproveitamento de infra estrutura pré existente.
Nos causou estranheza, pois de alguma forma os LIGs referenciados nesta solicitação se
encontram em funcionamento, o que motivou um contingenciamento visando o
aproveitamento de possível infra-estrutura pré existente e remanejamento entre os LIGs do
Centro, os quais se apresentam com proposta consolidada, o que demonstra unidade e
colaboração.
De forma que não foi apresentada a especificação dos LGs de maneira individualizada, esta
comissão Ad Hoc indica a distribuição igualitária a cada um dos 17 LIGs integrantes deste
pleito. Com relação aos equipamentos de ar condicionado, a comissão mantém o parecer
anterior sobre a relação de 1 unidade de ar condicionado por LIG, sendo a documentação
adicional incluída no recurso deficiente para a justificativa da compra. O valor liberado para
a instalação da rede Gigabit foi mantido no valor de R $25.000 por LIG. Os recursos
adicionais para totalizar o valor liberado por LIG devem ser utilizados para a compra de
computadores Desktop, mesas e cadeiras, exclusivamente. O recurso liberado por LIG será
de R $158.444,41. Recursos não utilizados por algum dos LIGs podem ser transferidos a
outros LIGs aprovados do presente centro, segundo item 4.3 do presente Edital, sempre
devendo ser mantidos os critérios de gastos antes citados.
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