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Sede Delmiro Gouveia

 
 
Sigla: ANACS
 
Valor da Emenda: R$ 2.500.000,00 (dois milhões oitocentos e setenta mil reais) 

Objetivo

O prédio do Anexo Acadêmico do Campus do Sertão  tem por principal objetivo pro-
ver os meios e a infraestrutura necessários para fomentar e subsidiar os trabalhos
dos/as pesquisadores/as do Campus do Sertão e consolidar grupos de pesquisas
que abordam questões vinculadas à realidade do semiárido alagoano, seu entorno
socioeconômico e aspectos do setor produtivo da região.

Os problemas são de natureza multidisciplinar, relacionados ao meio ambiente, aos
recursos hídricos e à composição da matriz energética com a perspectiva da susten-
tabilidade, associados ainda a questões relacionadas ao desenvolvimento humano,
tais como fatores educacionais e culturais da região.

Assim, o ANACS terá por finalidade estruturar um ambiente para o desenvolvimento
de trabalhos científicos com foco em problemas complexos de natureza multidiscipli-
nar envolvendo diversos fatores associados à região.

O ANACS contará oito com espaços acadêmicos voltados para realização de traba-
lhos em: 
a) Criação e Desenvolvimento de Cursos de Pós-graduação;
b) Tecnologias Sociais Aplicadas em Arqueologia;
c) Energia Solar;
d) Computação Científica e Visualização;
e) Gestão do Conhecimento e Inovação;
f) Empreendedorismo e Desenvolvimento de Empresas Juniores;
g) Desenvolvimento de Atividades Esportivas;
h) Desenvolvimento Sustentável;
i) Educação e Formação Docente.
 
 
A construção do ANACS no Campus do Sertão beneficiará diretamente os/as jovens
doutores/as formados/as com apoio do programa de qualificação em pós-graduação
dos docentes, além de induzir e atrair pesquisadores jovens e seniores de outras re-
giões do país para colaborar com os desafios de pesquisa do semiárido, abordando
a problemática do sertão alagoano, no que tange às questões de pesquisa científica
e tecnológica, com um viés interdisciplinar.
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Considerando a inexistência (ainda) de uma cultura de pesquisa científica na região,
o apoio dessa emenda parlamentar é justificado por quatro aspectos principais:
 
a) apoiar o desenvolvimento de atividades de pesquisas científicas e tecnológicas,
compatíveis à sustentação acadêmica envolvendo a extensão, o ensino, a pesquisa
e a inovação;
b) garantir  que os docentes possam ampliar suas ações e desenvolver pesquisa
com parceria institucional de grupos existentes na UFAL, provendo a relação neces-
sária para acompanhamento e amadurecimento do ambiente acadêmico em consoli-
dação neste novo campus, a curto e médio prazo;
c) atrair e fixar jovens doutores/as para criação de um ambiente de pesquisa  produ-
tivo e fecundo, criando uma rede de colaboração científica e tecnológica que favore-
ça, estimule e fortaleça o trabalho cooperativo e integrado entre os diversos grupos
de pesquisa da UFAL, através da articulação com os novos campi;
d) consolidar atividades acadêmicas do Campus do Sertão, atendendo às demandas
de novos espaços físicos para o desenvolvimento sustentável.
 
Serão beneficiados os grupos acadêmicos envolvendo ensino, extensão, pesquisa,
inovação e pós-graduação, compostos de pesquisadores/as com uma denotada ca-
pacidade de interação multidisciplinar que permite prever avanços significativos em
curto prazo a partir desses investimentos em infraestrutura de pesquisa, como o pro-
posto nesse portfólio.
 

Descrição das Obras

Está sendo apresentada, neste portfólio, a construção de dois prédios idênticos, se-
guindo o modelo arquitetônico do Campus do Sertão, conforme projeto em anexo.

Imagem do pátio interno da edificação.

Cada obra custará o equivalente a  R$ 1.123.046,11 (Hum milhão cento e vinte
três mil e quarenta e seis reais e onze centavos), conforme orçamento básico es-
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timado e atualizado em novembro de 2020, em anexo. Totalizando R$ 2.246.092,22
(dois milhões duzentos e quarenta e seis mil noventa e dois reais e vinte e dois cen-
tavos).

Cada empreendimento possui uma área de 514,21 m², totalizando 1.028,42 m² de
área construída.

Ainda nesta proposta, foram acrescidas 10% do valor total das obras de construção
dos prédios, para gastos com vias de acesso e paisagismo dos futuros ambientes,
não previstos no orçamento básico estimativo.

Justificando assim a solicitação do valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões oitocen-
tos e setenta mil reais).

Em cada prédio devem-se abrigar quatro salas para compor o ANEXO ACADÊMICO
DO CAMPUS SERTÃO - ANACS e seus oito espaços físicos, assim divididos confor-
me memorial descritivo.

Cada prédio terá os seguintes ambientes:

Sala 01 -  Área 33,72 m2.

Sala 02 -   Área 68,52 m2..

Sala 03 – Área 68,52 m2.

Sala 04 – Área 68,52 m2

Sala de Reunião – 26,24 m2 .

Almoxarifado – 5,60 m2.

WC Masculino e Feminino – Áreas (respectivamente 12,18 m2 e 11,63 m2).

Subestação – Área 16,17 m2.

Recepção – Área 21,55 m2. .
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Planta baixa do prédio

Atingindo um público alvo de cerca de 2.500 pessoas da comunidade do Campus
Sertão. Neste sentido, esta emenda parlamentar proporcionará a consolidação de
várias atividades acadêmicas do Campus do Sertão que serão atendidas pelo novo
espaço físico.
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