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1. Nome do Projeto

Laboratório de Informática Educativa em Saúde, Enfermagem e Trabalho - LIESET

2. Justificativa

Nas ultimas décadas vem acontecendo profundas mudanças globais, econômicas e políticas,

principalmente as relacionadas aos modelos e relações de produção de bens, tendo como

prioridade a capacidade inovadora de manter a sociedade sempre competitiva.

Nesse contexto, a Escola de Enfermagem de Manaus/Universidade Federal do Amazonas que

tem como missão formar profissionais na área do saber em saúde/enfermagem por meio da

educação emancipadora, pesquisa e extensão, com competências técnicas científicas, éticas e

humanistas voltadas para uma assistência totalitária ao usuário e/ou comunidade, busca

cooperação através de recursos advindos da Lei 8.248/91 para a Implantação do Laboratório de

Informática Educativa em Saúde, Enfermagem e Trabalho, sendo este lócus de processo ensino-

aprendizagem e de integração universidade-empresa-sociedade.
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3. Metodologia

3.1 - Módulo Conhecendo o LIESET:

Reunião de integração envolvendo os colaboradores da Escola de Enfermagem de

Manaus/Universidade (EEM/UFAM) e das Empresas do Pólo Industrial de Manaus (PIM).

3.2 – Módulo Oficina no LIESET:

Oficina de Sensibilização: política de uso, normas e rotinas do LIESET.

Oficina Pedagógica: capacitação de professores e instrutores dos cursos ofertados nas Oficinas

de Capacitação.

Oficina de Internet: Visita a sites: educacionais, oficiais relacionados com as temáticas: saúde,

educação, trabalho.

Oficina de Capacitação: cursos de curta duração para trabalhadores do Pólo Industrial de

Manaus (PIM) a serem planejados e programados de acordo com a necessidade da empresa

envolvida no projeto. Cada Curso terá: carga horária de 20 horas, material didático em meio

eletrônico e um professor responsável.

3.3 - Módulo Avaliação: a cada semestre será elaborado um relatório técnico avaliativo das

atividades do LIESET.

Manutenção preventiva: A manutenção deverá ser gerenciada pelos professores responsáveis

pelo LIESET.
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4. Objetivos

GERAL

- Dinamizar a utilização do laboratório de informática como ferramenta pedagógica no processo

de ensino-aprendizagem no campo da saúde/enfermagem, dando suporte aos projetos de ensino,

pesquisa e extensão universitária.

ESPECÍFICOS

1 – Desenvolver ações de promoção saúde do trabalhador;

2 – Realizar treinamento e capacitação de trabalhadores qualificando-os como agentes

multiplicadores em saúde;

3 – Elaborar projetos de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico no campo da

saúde/enfermagem voltados para a saúde do trabalhador;

4 – Desenvolver produtos acadêmicos e educativos;

5 – Contribuir com a ampliação do conhecimento técnico e científico por meio da informática;

6 – Apresentar a informática como um recurso de prática educativa;

7 – Desenvolver ações de inclusão digital e social da comunidade e de trabalhadores;

8 – Proporcionar momentos de reflexão sobre as principais mudanças no papel do educador em

saúde;

9 – Proporcionar à sociedade/empresa a oportunidade de utilizar os recursos tecnológicos, em

especial a Internet, com o ambiente de aprendizado e de pesquisa, busca de empregos,

inscrições em cursos e outras realizadas por este meio.
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5. Previsão Orçamentária

5.1 – Orçamento para Hardware

Quant Descrição Unitário (R$) Total (R$)

25 Computador - Processador Intel Pentium 4 Core Duo,
Memória 2 GB, DDR2 667 MHZ, Gravador leitor de CD/DVD/
Monitor LCD 17 polegadas/ teclado USB, padrão ABNT/
Mouse Óptico.

1.700,00 42.500,00

01 Impressora a laser preto e branco/colorida 950,00 950,00

01 Tela de projeção retrátil 800,00 800,00

01 Data show 2200 lumens 2.500,00 2.500,00

Total 46.750,00

5.2 Orçamento para Infra-Estrutura

Descrição Custo (R$)

25 cadeiras para digitador e 01 mesa para impressora 4.000,00

Quadro branco e tablado elevado 700,00

02 aparelhos de ar condicionado split 30 mil BTUS 4.000,00

Cabeamento para rede lógica, com tomadas 3.000,00

Dutos metálicos para rede elétrica e lógica 2.500,00

Quadro completo de disjuntores, com cabeamento elétrico para os micros 700,00

Serviço pessoa física 8.000,00

Serviço pessoa jurídica ( confecção das bancadas para os micros computadores) 20.000,00

Total 42.900,00

5.3 Resumo de Previsão Orçamentária para o Laboratório

Hardware 46.750,00

Infra-estrutura 42.900,00
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6 .Equipe Técnica

David Lopes Neto – Enfermeiro, Diretor da Escola de Enfermagem de Manaus, Doutor em

Enfermagem Servidor Público da Universidade Federal do Amazonas.

Rua Teresina – 495- Adrianópolis – Manaus-Am –CEP 69057070 – e-mail-

davidnetto@ufam.edu.br / Fone:3622-2722- 81132221

Jane Maria Castro Guidão – Administradora, Secretária da Unidade Escola de Enfermagem de

Manaus, Especialista em Administração Pública, Servidor Público da Universidade Federal do

Amazonas.

Rua Teresina,495-Adrianópolis – Manaus-Am –CEP- 690570070 – email-

janeguidao@ufam.edu.br/ Fone 3622-2722/2724- 8145-6766
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