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1. TÍTULO DO PROJETO 

 

Rádio Unipampa – Projeto técnico (APL) 

 

 

2. SITUAÇÃO DO PROJETO 

 

( X ) Inédito      

 

 

3. UNIDADE DE ORIGEM 

 

Pró-Reitoria de Planejamento e Infraestrutura 

 

 

4. DIMENSÃO 

 

(   ) Ensino      (   ) Extensão     ( X ) Gestão     (   ) Pesquisa 

 

 

5. ÁREA DE CONHECIMENTO  

 

Engenharia / Tecnologia 

 

 

6. DURAÇÃO 

 

Início: 01/06/2017 

Término: 29/09/2017 

 

7. LOCAL DE EXECUÇÃO 

 

Campus Bagé, Santana do Livramento, São Borja e Uruguaiana. 

 

 

8. REQUISITO PARA PARTICIPAÇÃO 

 

Ser servidor desta Instituição de Ensino Superior, habilitado engenheiro 

registrado no CREA, apto para exercer as atividades dispostas no art. 9º da 

Resolução 218/73 do Confea.  

 



9. JUSTIFICATIVA  

 

A radiodifusão educativa apresenta-se como uma ferramenta de extrema 

importância ao atuar na difusão de cultura e informação para a população em 

geral. A Universidade Federal do Pampa possui um vultoso corpo docente e 

técnico-administrativo na área de comunicação social, além de diversos cursos 

que possuem potencial de produção de conteúdos com relevante qualidade. 

Com a radiodifusão, tais fatos fortaleceriam os vínculos entre a instituição e o 

público externo e interno, colaborando com a construção da identidade da 

Unipampa e com o fortalecimento das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão.  

Uma das etapas necessárias, após a outorga para execução do serviço 

de radiodifusão, é a apresentação de projeto técnico (APL) relativo a 

determinados itens como locais de instalações, transmissores, antenas, entre 

outros, disponibilizando plantas e orçamentos. O desenvolvimento desta etapa, 

neste momento, é crucial para o seguimento do projeto de implantação da 

Rádio da Unipampa.  

 

 

10. OBJETIVOS  

 

 Formar Comissão Técnica com servidores lotados na área das 

Engenharias; 

 Desenvolver e disponibilizar Projeto Técnico (APL) para as futuras 

unidades da Rádio da Universidade Federal do Pampa, atendendo a todas as 

normas, portarias e leis aplicáveis, mais em específico, a Resolução da Anatel 

nº 67, de 12 de novembro de 1998; 

 Elaborar projetos de infraestrutura elétrica; 

 Elaborar projeto de edificação do abrigo e da torre de transmissão; 

 Elaborar projeto de enlace de rádio para a ligação estúdio-transmissor; 

 Elaborar especificações técnicas dos equipamentos da estação de 

transmissão; 

 

 

11.  METAS E ATIVIDADES 

 

Meta Atividades 

 
1. Disponibilização de 

Informações 

1.1. Reunião inicial da comissão 
técnica, após publicação da portaria que a 
institui. 

1.2. Disponibilização de informações 
e acessos a sistemas; 

 2.1. Viagens e visitas técnicas; 



2. Desenvolvimento da 
APL 

2.2. Desenvolvimento da APL; 

3. Apresentação do 
Resultado 

3.1. Disponibilização do projeto 
técnico completo, com plantas e orçamentos. 

3.2. Publicação do resultado. 
 

12. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

Ano referencia: 2017 

Atividade JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO 

1.1 X    

1.2 X    

2.1 X X   

2.2  X X X 

3.1    X 

3.2    X 

 

 

13.  INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

 Nos casos de necessidade de deslocamento e diárias para a comissão 

técnica, a despesa será absorvida pela Pró-Reitoria de Planejamento e 

Infraestrutura; 

 Os materiais e demais recursos utilizados serão adquiridos 

preferencialmente via doação, quando a lei assim permitir, sob o auxílio da 

Divisão de Captação de Recursos da PROPLAN. 

 


