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Plano de Aplicação da Parcela da Reserva Técnica para Custos de 

Infraestrutura Institucional para Pesquisa 

 

Os recursos da Parcela para Custos de Infraestrutura Institucional para Pesquisa - 2018 foram distribuídos 

em rubricas de custeio e de material permanente com impacto significativo nos resultados a serem alcançados 

pelas atividades de pesquisa desenvolvidas no Instituto de Geociências. 

Em janeiro/2018, com o término das obras do novo prédio, o IG passou a ocupar uma área construída 

de aproximadamente 10.000 m2, bem maior que a anterior que era de 3.208 m2. O objetivo foi prover o Instituto 

de instalações adequadas ao pleno desempenho de suas atividades. 

Essencialmente, alocaram-se os recursos da Reserva Técnica Institucional para manutenção do parque 

laboratorial (abaixo relacionado), para a biblioteca do Instituto e para a organização de atividades de grupos de 

pesquisa, todas visando o desenvolvimento das atividades de pesquisa nas áreas da Geologia, Geografia e Política 

Científica e Tecnológica. 

 

Aplicação dos recursos 

Os recursos liberados foram aplicados de acordo com o estabelecido no Plano de Aplicação dos recursos, 

conforme abaixo: 

 

1. Material de Consumo 

 

1.1. Aquisição de insumos para pesquisa  

Os insumos utilizados em rotinas analíticas de materiais geológicos foram adquiridos para os seguintes 

laboratórios analíticos do IG que dão apoio às atividades de pesquisa: 

• Laboratório de Geoquímica Analítica 

• Laboratório de Quantificação Mineral 

• Laboratório de Laminação 

• Laboratório de Paleohidrogeologia 

• Laboratório de Sedimentologia e Paleopedologia 

• Laboratório de Análise Ambiental 
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2. Material Permanente  

 

2.1. Equipamentos Audiovisual para o Auditório do IG  

Os equipamentos audiovisuais (01 tela de projeção, 01 mesa de som, 03 microfones, 04 caixas de som e 01 

amplificador) proveram o auditório do Instituto de um sistema de som moderno e eficiente, objetivando a 

qualidade na transmissão e recepção dos sistema de áudio durante a realização de eventos promovidos pelo IG, 

por seus laboratórios e pesquisadores. Trata-se de espaço privilegiado para sediar Congressos e Eventos 

Científicos e Acadêmicos com capacidade para conexão simultânea com outras organizações, grupos e redes de 

pesquisa nas diversas áreas de atuação do Instituto. Os equipamentos solicitados complementaram a 

infraestrutura construída pela Unicamp, viabilizando ampla utilização desse espaço para atividades relacionadas 

à pesquisa e à divulgação científica. 

 

2.2. Microcomputadores e Monitores de vídeo 

Os equipamentos de informática adquiridos (15 desktops e 11 monitores de vídeo) equiparam e renovaram o 

parque informático dos laboratórios de pesquisa do IG. Esses equipamentos substituíram computadores 

obsoletos e que apresentavam custos crescentes de manutenção. 

 

2.3. Pontos de acesso Wireless  

O fornecimento de 10 pontos de acesso a rede sem fio teve por finalidade ampliar e possibilitar o acesso de toda 

a comunidade do IG à Internet, Intranet e aos sistemas corporativos. As 15 antenas existentes anteriormente 

eram insuficientes para disponibilizar o sinal com qualidade em todos os recintos internos (quase 10.000 m2 de 

área, divididos em 4 pavimentos). 

 

2.4. Equipamento de segurança de rede (firewall) 

A aquisição de 01 firewall justificou-se pela necessidade de atualizar o sistema de segurança da rede local, 

executando as funções de proteger e controlar os acessos entre os computadores do IG e a Internet. 
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2.5. Lavadora ultrassônica 

Equipamento de ultrassom utilizado para lavagem e limpeza de vidraria e acessórios usados nos 

laboratórios analíticos (laboratórios de análise de materiais geológicos). É item indispensável para a pesquisa 

que utiliza análises químicas. 

 

3. Serviços de Terceiros 

 

3.1. Aquisição de software 

Foram adquiridas 07 Licenças do Office 2016, Professional plus, 64 bites, que foram instaladas nas novas 

máquinas dos laboratórios do Departamento de Política Científica e Tecnológica e em notebooks do Escritório 

de Apoio a Projetos. 

 

3.2. Manutenção de equipamentos  

Foi realizada manutenção preventiva nos seguintes equipamentos amplamente utilizados nas pesquisas 

do Instituto: 

• Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) LEO 430i 

• Espectrômetro de Massa (ICP-MS) e do Laser 

• Espectrômetro de Fluorescência de Raios X  

• Microscópio petrógrafo ZEISS  

• Manutenção de ar condicionado 

3.3. Manutenção de bibliotecas 

Aquisição de fita magnética para proteção de livros do acervo da Biblioteca Setorial do Instituto de 

Geociências. 

 

 

Sérgio Salles Filho 

Diretor 
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