
                                                         
 

COMISSÃO DE OBRAS E ESPAÇO FÍSICO 

 

PARECER 01/2014 

 

1. ASSUNTO: IMPLANTAÇÃO DO DATACENTER DE CONTINGENCIA DA 

UNIPAMPA NO CAMPUS BAGÉ 

2. INFORMAÇÕES RELEVANTES 

2.1 A solicitação foi realizada pelo Diretor do NTIC, professor Leonardo Pinho; 

2.2 O Datacenter proposto não irá substituir o existente em Alegrete, será um 

projeto em redundância (um segundo dispositivo que estará imediatamente 

disponível para uso quando da falha do dispositivo já existente); 

2.3 A proposta prevê o investimento de cerca de R$ 300.000,00 para 

adequação de espaço para o datacenter; 

2.4 A obra prevê instalação completa, incluindo a construção de uma parede de 

alvenaria, elevação de piso, adequação do pé direito; 

2.5 A proposta é utilizar espaço administrativo para alocação (cerca de 60 m²); 

2.6 O local proposto, já discutido com a Direção e Coordenação Administrativa 

do Campus, é o local da atual sala da direção; 

2.7 Nesse contexto, a sala da direção será alocada em outra área 

administrativa do Campus; 

2.8 Se dando a instalação de Datacenter no Campus, entre cinco e oito 

funcionários do NTIC trabalharão no Campus, alocados juntamente com a 

sala de apoio; 

2.9 . A proposta se trata de caso especial, uma vez que não se vê razoável o 

investimento de recurso para adequação em prédio alugado (onde hoje se 

encontra o NTIC) e, assim, foi solicitado espaço no Campus; 

2.10 O datacenter e sua equipe serão apenas uma a representação do NTIC 

no Campus e não seu todo. 

3. PARECER 

3.1 A COEF, com base nas informações recebidas, entende que o projeto trará 

benefícios para toda a Universidade; 

3.2 Consideramos adequada a instalação no local proposto, e possível a 

alocação do espaço em outro espaço administrativo (atual ou futuro); 

3.3 Destacamos a importância de que fique claro à comunidade acadêmica que 

o órgão (NTIC) não se instalará como todo no Campus; 

3.4  Que a solicitação não seguiu os tramites formais por se tratar de espaço 

administrativo (espaços não incluídos nos formulários enviados em 2013); 

3.5 A COEF, esta DE ACORDO com a IMPLANTAÇÃO DO DATACENTER 

DE CONTINGENCIA DA UNIPAMPA NO CAMPUS BAGÉ e encaminha 

este parecer ao Conselho de cCampus para deliberações. 


