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Formulário de solicitação 
 
 

1. Identificação do(s) proponente(s) 
 
1.1.  Nome da Unidade ou Unidades partícipes 

Instituto de Matemática e Estatística (IME)  e 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) 

 
1.2.  Unidade responsável pelo projeto perante a Pró-G 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
 
1.3.  Nome completo e endereço eletrônico do coordenador da Unidade responsável e 
professores colaboradores 

Artur Simões Rozestraten, Coordenador Acadêmico do Laboratório de Modelos e 

Ensaios da FAUUSP (LAME) artur.rozestraten@usp.br  

Eduardo Colli, Coordenador da MATEMATECA colli@ime.usp.br 

Deborah Raphael, Vice-Coordenadora da MATEMATECA raphael@ime.usp.br 

2. Dados do Projeto  

2.1.  Nome do Projeto  

MATEMATECA NO LAME: uma conexão entre Matemática, Arquitetura e Design 
 

 
2.2.  Identificação do local onde será instalado o laboratório (nome do edifício; 
Departamento; número da Sala) 

Edifício Anexo ao edifício Vilanova Artigas da FAUUSP, em espaço contíguo ao 

Laboratório de Modelos e Ensaios, LAME 

3. Descrição do Projeto  

3.1.  Objetivos da Proposta 

Estabelecer uma interação experimental entre os cursos de Matemática, Arquitetura 
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e Design, valendo-se de experimentos práticos, montagens de objetos, e 

fundamentação conceitual da MATEMATECA, e das possibilidades de 

desenvolvimento de atividades exploratórias de modelagem e ensaio, no campo 

projetual da Arquitetura e do Design, no LAME. Espera-se, com isso, promover 

aproximações interdisciplinares a conteúdos espaciais, construtivos, geométricos e 

algébricos em contextos diversos de ensino, pesquisa e extensão, com múltiplos 

benefícios, entre eles: 

 o aprofundamento do conhecimento mútuo sobre os campos específicos de 

atuação, assim como das intersecções e dos territórios interdisciplinares na 

confluência da Matemática, Arquitetura e Design; 

 a interação do raciocínio científico com a reflexão propositiva-projetual, em 

condições experimentais que proporcionem desafios reais que integrem teoria 

e prática;  

 a ampliação do material pedagógico de apoio aos cursos de graduação do 

IME e da FAU; 

 o alargamento do repertório conceitual e prático dos alunos de graduação dos 

dois institutos; 

 a configuração de campos de pesquisa e extensão interunidades, 

especialmente voltadas à graduação, com especial atenção à Iniciação 

Científica; 

 a ampliação dos objetos, jogos e montagens da MATEMATECA, colaborando 

para a difusão de conteúdos matemáticos junto ao público em geral; 

 a reafirmação e o aprimoramento do LAME como laboratório didático 

capacitando-o ao desenvolvimento de aulas práticas, pesquisa e extensão, na 

confluência da modelagem manual e da modelagem amparada por 

computadores. 

Para tanto, será necessário criar condições físicas e um ambiente propício, por meio 

de espaços para aulas (sala de aula de múltiplo uso no edifício Anexo e Atelier 

Interdisciplinar integrado ao LAME), espaços para o trabalho de estagiários, 



 
 

PRÓ-INOVALAB – 2011 
Pró-Inovação no Ensino Prático de Graduação 
 

 

3 

monitores, e alunos em IC, espaços para computadores e equipamentos de apoio à 

modelagem, como também espaços e mobiliário para a exposição dos objetos 

concebidos nesta interação MATEMATECA-LAME. Propõe-se também a criação de 

uma nova disciplina interunidades que constitua um núcleo experimental de 

desenvolvimento desse projeto, estabelecendo um primeiro vínculo formal, capaz de 

proporcionar o encontro de alunos e docentes das duas unidades, e conferir uso 

didático imediato e constante aos novos espaços mencionados. 

 

3.2.  Justificativa e Relevância 

A MATEMATECA <http://matemateca.ime.usp.br/> foi criada em meados de 2004 e 

cresceu utilizando recursos do Programa de Reequipamento de Laboratório Didático 

(ProLab). Com a motivação inicial de suprir as aulas da graduação do IME com 

exemplos instigantes e ilustrativos do amplo universo da Matemática, foi criado um 

acervo de “objetos matemáticos” que se tornou referência no gênero em todo o 

Brasil. A partir da constatação de que mesmo estudantes de exatas, que em geral 

gostam de Matemática, têm muito pouco acesso a temas que não são tratados 

diretamente na graduação, decidiu-se explorar temas variados e aprofundados, 

buscando sempre uma linguagem acessível a todos. As experiências expositivas e a 

interação com públicos heterogêneos mostraram que o acervo construído na 

MATEMATECA e a proposta da exposição, além dos alunos de graduação, são 

adequados também aos alunos do ensino fundamental e médio. Os variados 

assuntos abordados, inclusive temas de pesquisa atual, são trabalhados 

prioritariamente através de objetos e montagens tridimensionais interativas. É 

preocupação constante da equipe da MATEMATECA alargar a visão do que é a 

Matemática, e do que é o campo de pesquisa desta ciência. Para a comunicação de 

tais conteúdos procura-se uma linguagem acessível, mas jamais simplista, para 

expor problemas, valorizando sua complexidade, riqueza e profundidade. Não se 

trata necessariamente de dar “aulas” de Matemática, mas instigar a curiosidade, 

levando as pessoas a quererem saber mais e a apreciarem o lado belo e divertido da 
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Matemática. Ao longo desses anos, o uso de objetos tridimensionais e a opção de 

não evitar temas que possam ser considerados “mais difíceis” finalmente deram à 

MATEMATECA uma experiência didática consistente, adquirida no contato direto 

com diferentes públicos em inúmeras situações, assim como também conferiram à 

sua equipe uma vivência das questões projetuais, construtivas e expositivas 

envolvidas nessa prática.    

Desde 2009, a MATEMATECA, a FAU e a SQ Maquetes desenvolvem um projeto 

conjunto de redesenho do mobiliário, aprimoramento da comunicação visual, e 

projeto de objetos da exposição itinerante de conteúdos matemáticos, idealizado e  

coordenado pelos professores Eduardo Colli e Deborah Raphael (IME), contando 

com a co-orientação do professor Artur Rozestraten (FAU), com o apoio técnico do 

Arq. Ms. Mario Lasar Segall, e com a participação de 04 alunos em Iniciação 

Científica, bolsistas do programa Ensinar com Pesquisa, e do CNPq, Thomas 

Henrique Pegoraro Garcia, Leonardo Klis, Maria Fernanda Miserochi Dias e Ana 

Cláudia Paixão. Tal iniciativa piloto, dedicada ao incremento da qualidade 

tridimensional, espacial e de comunicação visual da MATEMATECA, encontra hoje 

espaço para se desenvolver, de modo mais abrangente, junto ao Laboratório de 

Modelos e Ensaios da FAUUSP, o LAME, com o amparo do programa Pró-Inovação 

do Ensino Prático de Graduação.    

O Laboratório de Modelos e Ensaios da FAUUSP, LAME, 

<http://www.usp.br/fau/fau/secoes/lame/index.html> é uma seção técnica de apoio 

a atividades didáticas, de pesquisa e extensão envolvendo a experimentação 

tridimensional e a construção de objetos, modelos, maquetes e protótipos. Para 

tanto, o laboratório conta com uma equipe de técnicos especializados e qualificados, 

para orientar e auxiliar alunos e professores no desenvolvimento de seus projetos. 

Sediado no edifício anexo ao prédio principal da FAUUSP, junto ao Canteiro 

experimental, o LAME possui, além dos recursos humanos, uma área útil de 1.400 

m2 com infra-estrutura de máquinas e ferramentas, possibilitando o trabalho em 

diversos materiais, tais como madeira, gesso, metais, resinas, acrílicos, etc. As 



 
 

PRÓ-INOVALAB – 2011 
Pró-Inovação no Ensino Prático de Graduação 
 

 

5 

principais áreas de atividade técnica do LAME são marcenaria, serralheria, mecânica, 

modelagem e pintura. Valendo-se desta infraestrutura, alunos e docentes podem 

explorar diversos caminhos possíveis no desenvolvimento, investigação e execução 

dos mais variados tipos de projetos, incluindo aqueles relacionados às disciplinas da 

grade curricular, ou às atividades de pesquisa e extensão dos cursos de graduação e 

pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo, assim como do curso de Design da 

FAUUSP. Neste momento o LAME inicia a integração de recursos de modelagem 

eletrônica (corte a laser, router e CNC), complementando, com recursos digitais, 

suas condições históricas de apoio à modelagem manual envolvida nos processos 

projetuais, e os ensaios pertinentes à área de conhecimento da Arquitetura e do 

Design.  

A aproximação entre a MATEMATECA e o LAME caracteriza-se como uma 

experiência interunidades inovadora com repercussão direta no ensino, na pesquisa, 

e na constituição de um campo experimental interdisciplinar a explorar para o qual 

convergem os conhecimentos de matemática, geometria, desenho, modelagem, 

projeto, tecnologia e produção.  

Considerando a relevância científica e tecnológica desse campo de intersecções 

entre Matemática, Arquitetura e Design, e sua inserção estratégica no mundo 

contemporâneo, a experiência MATEMATECA-LAME pode trazer contribuições 

significativas na formação contínua dos docentes e técnicos envolvidos, mas 

especialmente, na formação de futuros profissionais e pesquisadores dedicados às 

áreas em foco.  

Para a realização desse projeto, há, contudo, a necessidade de instalação de uma 

sala de aula no edifício Anexo, de uso múltiplo, que possa amparar as atividades 

didáticas do programa MATEMATECA-LAME, mas também possa amparar as 

atividades didáticas de outras disciplinas dos cursos de Arquitetura e Design que 

utilizem esse laboratório, ou outros laboratórios – como os fotografia, de produção 

gráfica e o canteiro experimental – localizados no edifício Anexo e seu entorno.  
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3.3.  Descrição de atividades que estabeleçam associações entre as diferentes áreas  
do saber da Unidade ou de Unidades correlatas 

As atividades em foco que estabelecem associações diretas entre a Matemática, a 

Arquitetura e o Design são as seguintes: 

 A pesquisa e desenvolvimento de objetos e montagens tridimensionais 

experimentais fundamentados em conceitos matemáticos explorados na 

MATEMATECA, e realizados no LAME; 

 A pesquisa e desenvolvimento de diagramas, gráficos e composições gráficas 

para a comunicação dos referidos conceitos matemáticos;  

 A constituição de uma frente de pesquisa relacionada ao ensino de cálculo na 

FAU, que é realizado por docentes do IME, e tem se afirmado nos últimos 

anos como um campo de inovação e experimentação de abordagens didáticas 

que explorem as possibilidades de formalização matemática a partir de 

questões práticas e desafios projetuais e construtivos, próprios do universo da 

Arquitetura e do Design; 

 O aprofundamento da pesquisa relacionada ao ensino de geometria na FAU, 

nos cursos de Arquitetura e Design, que também pode se beneficiar da 

aproximação com o IME, enriquecendo sua fundamentação teórica e 

propondo novas abordagens às questões das projeções ortogonais e esféricas 

de objetos, das geometrias de superfícies curvas, etc; 

 A reflexão sobre a natureza dos processos projetuais e dos processos 

produtivos, analisando o papel das representações nessas dinâmicas 

(desenho, modelos tridimensionais, fotografia, vídeo, modelos eletrônicos, 

diagramas, fórmulas, notações numéricas), assim como as características do 

trabalho colaborativo em equipes multidisciplinares.   

A experiência de interação entre docentes e alunos do IME e da FAU, já se constitui 

em um campo experimental de grande interesse acadêmico, por seus desafios de 

comunicação e cooperação, e por seus inúmeros desdobramentos possíveis em 

frentes de pesquisa e extensão. Essa experiência ganha especial interesse, do ponto 

de vista da inovação do ensino, na medida em que o esforço didático e de difusão 
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da MATEMATECA encontra as possibilidades do LAME, e convergem para a criação 

de um espaço físico de apoio a tais investigações, capaz também de dar apoio a 

outras disciplinas e iniciativas que se valham da infraestrutura dos laboratórios do 

edifício Anexo da FAU e do Canteiro Experimental. 

3.4.  Metas a serem alcançadas 

1. Aparelhamento de uma sala no edifício Anexo à FAU, contígua ao LAME com 

mobiliário adequado (mesas, cadeiras, bancadas, armários, e prateleiras), 

lousa, computadores, projetores e softwares. Essa sala terá múltiplo uso, 

servindo ao uso dos professores e alunos do projeto MATEMATECA-LAME, 

bem como apoiando as atividades de outras disciplinas da FAU, obrigatórias e 

optativas, que atualmente não podem se beneficiar da proximidade de uma 

sala de aula equipada no edifício Anexo, próxima do LAME, e dos demais 

laboratórios ali localizados, a saber: o Laboratório de Produção Gráfica, o 

Laboratório de Fotografia, e o Canteiro Experimental;  

2. Aparelhamento de um Núcleo de modelagem digital, dentro do LAME, com 

máquina de corte a laser e CNC, mobiliário, computadores e softwares,  que 

darão apoio ao desenho e à modelagem eletrônica, em sistemas do tipo 

CAD/CAM, para a confecção de peças, partes de peças, modelos e protótipos 

físicos e eletrônicos. Esta sala também será o principal espaço de trabalho dos 

estagiários, monitores e alunos em Iniciação Científica do projeto aqui 

proposto;  

3. Aparelhamento de parte do mezanino existente no LAME, que permite acesso 

a sala mencionada no item 1 acima, como espaço aberto para aulas 

expositivas e desenvolvimento de trabalhos, com mesas, cadeiras, bancadas 

de apoio e lousa móvel em cavalete; 

4. Aquisição de uma segunda máquina de corte a laser, e máquina CNC, para a  

prototipagem e a confecção de peças em pequenas séries, com conjunto de 

softwares adequados para seu pleno uso. A opção por essa máquina atende 

às necessidades de baixo custo de manutenção, ao mesmo tempo que 
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permite a prototipagem 3D e complementa a máquina de corte a laser 

recentemente adquirida pelo LAME; 

5. Criação de uma nova disciplina interunidades com denominação “Matemática 

em Arquitetura e Design”, coministrada por professores do IME e da FAU, 

oferecida para alunos de graduação da FAU e do IME. 

6. Criação de um repositório de ideias/problemas/projetos da MATEMATECA 

para a exploração pelos alunos da FAU e do IME que tenham interesse no 

projeto. 

7. Divulgação das ações da parceria MATEMATECA/LAME entre alunos e 

professores da FAU e do IME salientanto as possibilidades de parcerias em 

trabalhos práticos, trabalhos de conclusão de curso, em pesquisas apra 

desenvolvimento de material didático ou de divulgação científica, procurando 

uma ligação mais rica e profunda para que o ambiente construído seja 

utilizado em outras situações que não apenas a disciplina regular a ser criada. 

8. Criação de uma página web para registro e difusão do projeto, assim como 

meio de contato on line entre os membros do projeto, com a comunidade 

USP, e o público em geral. 

Publicação da experiência da parceria MATEMATECA/LAME em periódicos científicos, 

nas várias áreas de conhecimento integradas. 

3.5.  Resultados esperados para o avanço do ensino de graduação da (s) Unidade (s) e 
indicação de parâmetros mensuráveis. 

Propõe-se o seguinte cronograma de atividades para 2012/2013: 

 1o semestre de 2012 - Construção das condições materiais e humanas para o 

desenvolvimento do projeto e o oferecimento da disciplina. 

 2º semestre de 2012 - Oferecimento da disciplina em sua primeira edição, e 

início dos projetos de interação em pesquisa MATEMATECA/LAME. 

 1o semestre de 2013 - Oferecimento da disciplina em sua segunda edição. 

Balanço crítico, revisão, publicação dos resultados e planejamento dos 

próximos passos. 



 
 

PRÓ-INOVALAB – 2011 
Pró-Inovação no Ensino Prático de Graduação 
 

 

9 

Espera-se que o envolvimento de alunos monitores, estagiários, bolsistas em IC, e 

alunos, e suas consequentes produções constituam um dos parâmetros de avaliação 

dos avanços desejados, além da própria difusão e multiplicação da experiência fora 

da Universidade de São Paulo.  

3.6.  Resumo (Máximo 50 linhas) 

O projeto MATEMATECA-LAME propõe a reunião da experiência didática e de difusão 

da MATEMATECA (IME) à capacidade técnica experimental do Laboratório de 

Modelos e Ensaios, LAME, da FAU, para um projeto de inovação do ensino de 

graduação interunidades com base em uma disciplina com a participação de 

docentes e alunos do curso de Matemática do IME e dos cursos de Arquitetura e 

Urbanismo e Design da FAU, sediada no LAME. A proposta é reunir docentes e 

alunos dos dois institutos em torno dos desafios interdisciplinares, conformados na 

convergência dos campos específicos de cada uma das áreas em pauta, para o 

desenvolvimento de estudos, proposições, projetos e produção de objetos de caráter 

exploratório, proporcionando assim condições para uma ampla reflexão integrada 

entre prática e teoria, entre o fazer, o pensar, como uma instância metodológica e 

tecnológica, estratégica e indispensável, de pensar o fazer durante os processos. Por 

meio de uma disciplina interunidades e do aparelhamento de uma sala de aula e 

espaços didáticos no edifício anexo da FAUUSP, o projeto MATEMATECA-LAME criará 

condições para seu desenvolvimento, e também proporcionará instalações que 

possam amparar outras iniciativas didáticas de disciplinas obrigatórias e optativas 

das unidades parceiras que possam demandar o uso dos laboratórios sediados neste 

edifício e seu entorno, como é o caso do Laboratório de Fotografia, de Produção 

Gráfica e do Canteiro Experimental.   

3.7.  Estimativa de conclusão do projeto (máximo 18 meses) 

Julho de 2013 

3.8.  Eficiência dos Cursos da(s) Unidade(s) (segundo alguns parâmetros da CPA) 

Nível de Atividade  Evolução da Unidade (últimos 5 anos) 
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Desempenho quanto ao 
número de ingressantes e de 
formandos  

de 2006 a 2011 (Arquitetura e Urbanismo): 

ingressantes: 900 (150 por ano) 

formados: 804 

de 2006 a 2011 (Design): 

ingressantes: 240 (40 por ano) 

formados: 17 

de 2006 a 2011 (cursos do IME) 

ingressantes: 2.010 (340/ano nos últimos 3 anos e 
330/ano nos 3 primeiros anos) 

formandos: 1148 (até 2010) 

 

 

Índice de evasão dos cursos  

Arquitetura e Urbanismo: 35 alunos 

Design: 4 alunos 

IMEUSP: Evasão a cada ano (dados do Siga): 

2006 – 107 
2007 -  87  
2008 – 134 
2009 – 101 
2010  - 93 

 

 

Produção de material didático 
pelos docentes 

Prof. Artur Rozestraten (FAU) 

04 Maquetes em madeira e conjuntos completos 
de desenhos em AutoCAD de quatro residências 
projetadas pelo Arq. Vilanova Artigas, como 
material didático de apoio às atividades da 
disciplina obrigatória AUT0512 “Desenho 
Arquitetônico” realizadas no LAME pelos alunos 
orientandos Luiz Felipe Amado da Cunha, Rainer 
Grassmann, Gabriel Negri Nilson e Aran Lopes dos 
Santos, bolsistas do programa Ensinar com 
Pesquisa 2009/2010; 

Digitalização e complementação dos desenhos da 
Casa Baeta que constituem material didático da 
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disciplina obrigatória AUT0512 “Desenho 
Arquitetônico” realizado pelo monitor voluntário 
Luiz Felipe Amado da Cunha e pela estagiária PAE 
Ana Perez, bolsistas CAPES, no segundo semestre 
de 2010, com o apoio dos demais docentes 
responsáveis pela disciplina; 

04 Maquetes em papelão e madeira, e conjuntos 
completos de desenhos em AutoCAD de duas 
“Casas Econômicas” projetadas pelo Arq. Lina Bo 
Bardi, como material didático de apoio às 
atividades da disciplina obrigatória AUT0510 
“Geometria aplicada à Arquitetura e Urbanismo” 
em andamento no LAME pela aluna orientanda 
Yeni Li, bolsistas do programa Ensinar com 
Pesquisa 2010/2011; 

Digitalização e complementação do material 
didático da disciplina obrigatória AUT0510 
“Geometria aplicada à Arquitetura e Urbanismo” 
realizado pelas alunas orientandas Cristina Midori 
Ei e Priscila Dalco, monitoras, bolsistas do PEEG no 
primeiro semestre de 2011, com o apoio dos 
demais docentes responsáveis pela disciplina; 

Digitalização e complementação dos desenhos da 
Casa Baeta que constituem material didático da 
disciplina obrigatória AUT0512 “Desenho 
Arquitetônico” em andamento pelas alunas 
orientandas Cristina Midori Ei e Priscila Dalco, 
monitoras, bolsistas do PEEG no segundo semestre 
de 2011, com o apoio dos demais docentes 
responsáveis pela disciplina; 

Grau de internacionalização 

Alunos estrangeiros na FAU: 

De 10 no primeiro semestre de 2006,  

a 63 no segundo semestre de 2011; 

Alunos da FAU no estrangeiro: 

De 11 no primeiro semestre de 2006, 

a 52 no segundo semestre de 2011; 

IME 

A internacionalização da graduação do IME começa 
a ser implementada com a criação da CRInt em 
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2011. De 2006 até 2011 recebemos 13 estudantes 
PEC-G, enviamos vários  alunos a congressos fora 
do Brasil e os alunos do IME organizaram 4 
encontros internacionais voltados inteiramente 
para alunos de graduação no IME-USP (EIAGIME). 
Os intercâmbios de alunos de graduação iniciaram 
em 2010. Temos neste momento 2 alunos na 
Europa e recebemos 1 aluna européia. Para o 
semestre que vem 5 estrangeiros foram aceitos no 
IME e 5 alunos do IME vão estagiar na Europa ou 
nos Estados Unidos. 

 

Prática de sistema de avaliação 
da graduação 

Os procedimentos didáticos adotados na 
FAU são múltiplos e incluem:  
 
A. Aulas Práticas: objetivam o 
desenvolvimento de projetos experimentais 
e que necessitam de um acompanhamento 
contínuo e próximo do professor. Os 
trabalhos são desenvolvidos 
individualmente ou em pequenas equipes 
em estádios laboratórios, nos locais de 
ação e no canteiro experimental. São 
apoiados por seminários, palestras, aulas 
expositivas, visitas de campo e construção 
de modelos, dentre outras atividades. 
 
  
B. Aulas Teóricas: essencialmente 
expositivas e apoiadas por seminários, 
trabalhos com textos e documentos e 
visitas de campo. 
 
C. Trabalhos Monitorados: atividades 
praticas, vinculadas ou não a aulas teóricas 
e práticas, desenvolvidas nos serviços de 
apoio da escola, que são: vídeo, gráfica, 
fotografia, modelos e ensaios, informática, 
processamento de dados, canteiro 
experimental e biblioteca. 
  
D. Estágio Obrigatório: O estágio curricular 
obrigatório atende às exigências legais da 
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Resolução N° 2, de 17 de junho de 2010, 
que institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais dos cursos de Arquitetura e 
Urbanismo.  
 
De acordo com a referida resolução, Artigo 
7°: “O estágio curricular supervisionado 
deverá ser concebido como conteúdo 
curricular obrigatório, cabendo à Instituição 
de Educação Superior, por seus colegiados 
acadêmicos, aprovar o correspondente 
regulamento, abrangendo diferentes 
modalidades de operacionalização”.  

Ingressantes de 2008/2009/2010 
Alunos ingressantes em 2008, 2009 e 2010 
(período de transição) deverão cumprir o mínimo 
de 60 (sessenta) e máximo de 90 (noventa) horas 
de estágio curricular obrigatório. Assim, tais alunos 
deverão matricular-se, a partir do 1º semestre de 
2012, na disciplina “Estágio Supervisionado: 
Transição”, conforme aprovado pela Congregação 
da FAU, reunida em 21.05.2009. 

Ingressantes a partir de 2011 
Alunos ingressantes a partir de 2011 cumprirão 
300 (trezentas) horas de estágio obrigatório, 
deverão matricular-se na disciplina obrigatória 
“Estágio Obrigatório Supervisionado”, a partir da 
integralização das disciplinas do 6° semestre do 
curso (1° semestre de 2014), conforme aprovado 
na CoC-AU em 22.03.2011, CG em 12.05.2011 e 
Congregação em 30.05.2011.  

Bolsas de iniciação científica 
(USP;FAPESP;CNPq) 

 
Na FAU 
 
2006/2007 
CNPq: 12 Bolsistas 
RUSP (Institucional): 07 Bolsistas 
FAPESP: 22 Bolsistas  

 
2011/2012 
CNPq: 18 Bolsistas         
RUSP (Institucional): 20 Bolsistas       
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FAPESP:  
SANTANDER: 06 Bolsistas 
PIBITI: 01 Bolsistas 
FUPAM: 19 Bolsistas 
PRÉ INICIAÇÃO: 11 Bolsistas 

 

NO IME 

2006/2007 – 36 bolsas CNPq, 4 bolsas FAPESP e 8 
bolsas RUSP. 

2010/2011 -  23 bolsas CNPq, 1 bolsa PIBITI e 7 
bolsas RUSP. 

 

 

 

 

4. RELAÇÃO DOS RECURSOS SOLICITADOS 

4.1. Custeio 

Total  R$ 56.000,00 

4.1.2. Detalhamento do item Custeio 

Descrição 
Material de consumo / papelaria 
 
Passagens e diárias para a participação 
em eventos científicos nacionais e 
estrangeiros (20% do valor aportado ao 
projeto) 
 
Serviços de terceiros para apoio 
eventual 
 

Valor 
2.000,00 
 
40.000,00 
 
 
 
 
14.000,00 

4.2. Equipamento e material permanente a ser adquirido no mercado 
nacional 

Total   R$ 166.350,00 



 
 

PRÓ-INOVALAB – 2011 
Pró-Inovação no Ensino Prático de Graduação 
 

 

15 

 

4.2.1. Detalhamento do item equipamento e material permanente a ser adquirido no 
marcado nacional 

Descrição 
 
Máquina de corte a laser 
 
Fresa CNC 
 
05 Desktops completos com monitores, 
teclados e mouses 
 
10 Notebooks 
 
Datashow 
 
Câmera fotográfica  
 
Filmadora 
 
30 Mesas tipo prancheta 
 
02 Bancadas 
 
30 cadeiras baixas sem braço 
 
04 cadeiras altas para bancada 
 
5 Prateleiras metálicas 
 
03 Armários fechados com prateleiras 
internas 

Valor 
 
85.000,00 
 
25.000,00 
 
10.000,00 
 
 
17.000,00 
 
4.000,00 
 
1.500,00 
 
2.000,00 
 
10.000,00 
 
1.500,00 
 
6.000,00 
 
1.000,00 
 
1.250,00 
 
2.100,00 

4.3. Instalação, recuperação e manutenção de equipamentos 

Total  R$ 36.000,00 

4.3.1. Detalhamento do item instalação, recuperação e manutenção de equipamentos 

Descrição dos itens 
 

Valor 
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Instalações do mobiliário 
 
Instalação dos equipamentos  
 
Manutenção preventiva dos 
equipamentos adquiridos  
 
Manutenção preventiva do maquinário 
existente no LAME a ser usado no 
projeto 
 

1.000,00 
 
5.000,00 
 
10.500,00 
 
 
10.500,00 

4.4. Aquisição de softwares 

Total  R$ 33.200,00 
 
4.4.1. Detalhamento do item software 
 
Descrição dos itens 
 
Rhinoceros 3D 
 
AutoCAD 
 
Revit 
 
3D Max 
 
CorelDraw 
 
Pacote Office 

Valor 
 
2.000,00 
 
9.800,00 
 
8.000,00 
 
7.000,00 
 
1.400,00 
 
5.000,00 

  
 
 
 
4.5. Obras e instalações 
 
Total  R$ 18.000,00 

 
4.5.1. Detalhamento do item Obras e instalações 
 
Descrição dos itens 
 
Instalações elétricas e de iluminação 

Valor 
 
6.950,00 
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Instalação de ar condicionado 
 
Instalações de telefonia 
 
Instalações de informática 
 
Instalação de divisórias e portas 

 
5.000,00 
 
1.000,00 
 
1.500,00 
 
3.000,00 

 
 

Total geral dos recursos solicitados 

      

R$ 300.000,00  

 

 


