
Estado investe R$ 35 mi em melhorias na
Unimontes 
Seg 15 março

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) recebeu um aporte de R$ 30 milhões,
do Governo de Minas Gerais, para investimentos em infraestrutura, manutenção e desenvolvimento
das atividades de ensino, pesquisa e extensão e da prestação de serviços. Os recursos serão
aplicados também em melhorias no Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF), que atende a
região via Sistema Único de Saúde.

O reforço já disponibilizado à Unimontes foi de R$ 30.254.574,72. A suplementação orçamentária
foi publicada na edição de quarta-feira (10/3) do Diário Oficial do Estado. Além desse valor, também
está prevista a liberação de R$ 5.588.676,85 em recursos financeiros para a quitação de restos a
pagar no Programa Brasil Profissionalizado.

O reitor Antonio Alvimar Souza destaca que esse é um aporte histórico, pelo volume de demandas
que poderão ser atendidas. “A liberação de recursos também resulta do diálogo permanente que os
gestores da instituição têm com o Estado e as diversas secretarias, compartilhando as reais
necessidades de professores, servidores, acadêmicos e colaboradores da instituição", observa.

Hospital

No Hospital Universitário Clemente de Faria os investimentos contemplam a conclusão dos prédios
do Biotério e do Laboratório em Pesquisa em Saúde, além de reforma da UTI NeoNatal e aquisição
de um gerador. A Unimontes vai adquirir um mamógrafo de alta definição, um sistema digital de
raio-X móvel e incrementará o tratamento de água para o setor de hemodiálise.

Os recursos também serão usados na aquisição de instrumentos cirúrgicos e de máquinas para
automatizar a distribuição dos medicamentos no almoxarifado e na farmácia. 

Investimentos

Com o valor será possível finalizar obras em curso, como no Centro Tecnológico do campus-sede.
Os recursos também serão aplicados em compra de novos equipamentos para laboratórios de
informática, ampliação e modernização da rede de dados, e aquisição de ilhas de videoconferência
para atender a comunidade acadêmica em atividades remotas.

A reforma e a impermeabilização dos telhados dos prédios dos centros de ensino, da biblioteca
central e da reitoria também serão executadas. Além disso, está prevista a substituição de alguns
equipamentos no Restaurante Universitário. Novos investimentos serão aplicados, ainda, na área
de segurança e vigilância patrimonial e na compra de mobiliário para salas de aula e diversos
setores da universidade.

https://unimontes.br/
https://www.mg.gov.br/
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/

