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Obras do ICe custarão R$ 16 milhões 

 

Ao custo de R$ 16 milhões, a sede própria do Instituto do Cérebro (ICe) será erguida no Campus 

Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O empreendimento, cuja data do 

início da construção ainda não foi anunciada pela Superintendência de Infraestrutura da UFRN, 

será construído pela M2 Construções Ltda., que apresentou a menor proposta em processo 

eletrônico. O modal adotado pela Superintendência de Infraestrutura para o certame foi o Regime 

Diferenciado de Contratação (RDC), que é menos burocrático que o procedimento adotado na Lei 

nº 8.666 (Lei das Licitações), pois a proposta técnica tem um peso maior em relação ao preço do 

serviço. O valor estimado para o Instituto do Cérebro pela própria UFRN foi de R$ 19,7 milhões. 

Divulgação  

Sidarta Ribeiro reforça a necessidade de sede no Campus 

 

O Instituto do Cérebro, que será o segundo centro de estudos avançados neste perfil no Rio 
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Grande do Norte, ocupará uma área de 6,9 mil metros quadrados entre as Residências e 

Restaurante Universitário (RU). O prédio será composto de três pavimentos no subsolo, um térreo 

e mais dois pisos superiores, nos quais serão instalados salas de aulas, auditórios, laboratórios, 

áreas de convivência e centros de treinamento. No total, nove empresas apresentaram propostas, 

com custos variando entre os R$ 16 milhões – vencedor do certame – até R$ 19,7  milhões, o que 

mais se aproximou do referenciado pela Superintendência de Infraestrutura da UFRN. Sobre a 

obra, a recém-empossada superintendente de Infraestrutura da Universidade Federal, Virgínia 

Maria Dantas de Araújo, informou não dispor de muitos detalhes pois ainda estava se 

familiarizando com os processos. 

 

De acordo com o projeto arquitetônico, assinado pelo arquiteto e urbanista da Superintendência 

de Infraestrutura da UFRN, Petterson Michel Dantas, o prédio deverá ser erguido atendendo três 

princípios: uso racional da água, eficiência energética e racionalização do processo construtivo. 

Conforme disposto no Edital nº 05/2015 da UFRN, a vigência do contrato para a construção do 

Instituto do Cérebro foi fixada em 810 dias  corridos, o que perfaz 26 meses. Dentro deste intervalo 

de tempo, a execução e conclusão dos serviços deverão se estender por 720 dias. Os três meses 

restantes serão utilizados para efetivação dos recebimentos provisório e definitivo da estrutura, 

como se estivesse operando numa fase de testes. 

 

O ICe ocupa hoje um imóvel fora do Campus Central da UFRN e, devido ao aumento no número de 

projetos de pesquisa e na quantidade de alunos e professores, outro espaço foi adaptado 

recentemente para abrigar novos laboratórios e outras dependências. Porém, segundo o diretor do 

ICe, Sidarta Ribeiro, a estrutura não é ideal, o que reforça a necessidade de um prédio no Campus.  

 

“O Instituto do Cérebro atua em parceria com diversas unidades da UFRN, como a Escola de 

Ciência e Tecnologia, o Centro de Ciências Biológicas e o Metrópole Digital. Por essa razão, é crucial 

que esteja localizado dentro do Campus Central da UFRN”, explicou o neurocientista através da 

assessoria de imprensa do órgão.  

 

Atualmente, o ICe oferece 35 disciplinas de graduação, em parceria com cinco cursos da UFRN. No 

entanto, a maioria dos componentes curriculares do Instituto pode ser cursado por alunos de 

qualquer graduação presencial, contribuindo com a criação de espaços diversificados de formação 

universitária. Para o coordenador de graduação do ICe, Cláudio Queiroz, apesar de 

tradicionalmente associada à área de Saúde, as disciplinas de neurociência tem atraído cada vez 

mais alunos de cursos de Exatas, e em menor proporção, de Humanas. 
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