
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO – TRINDADE - CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 

 

MORADIA ESTUDANTIL 

INFORMES DA PRAE – N.º 003/2013 

 

 

INFORMES SOBRE AÇÕES NA MORADIA ESTUDANTIL 

ENTRE 24.05.2013 (ÚLTIMA REUNIÃO) E 14.06.2013 

 

1) MURO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA 

 

A empresa GEOnumerics foi contratada para elaborar o projeto básico de contenção da 

encosta de todo o morro. Ela deverá iniciar os trabalhos a partir do dia 17.06.2013, 

tendo 30 dias para sua conclusão. Após esse período será licitada uma nova empresa 

que executará a obra definitiva. 

 

2) PRÉDIO NOVO: 

 

Ao longo das últimas 3 semanas foram feitas várias reuniões com a CELESC 

visando solucionar o problema de abastecimento de energia ao prédio novo, tendo em 

vista a necessidade de se fazer a mudança de um poste de alta tensão por causa da carga 

demandada, que fará a passagem para baixa tensão (energia usada no imóvel). 

Finalmente, o Eng. Irvando conseguiu confirmar que a CELESC fará a referida 

troca no dia 18.06.2013, necessitando não mais de 2 dias para essa obra. Após a 

conclusão desta etapa, o departamento de medição complementará a instalação 

definitiva, desativando o sistema antigo. Este último serviço, que será acompanhado 

pela equipe prestadora de serviço na UFSC, deverá ser realizado na mesma semana. 

Com isso, a previsão da empresa é que todas essas obras estarão concluídas até o dia 

21.06.2013. 

Com isso, a engenheira Ligia, responsável técnica pela obra, acredita que o 

prédio terá o Termo de Recebimento emitido a partir do dia 24.06.2013. 
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3) ELETRODOMÉSTICOS PARA PRÉDIO NOVO 

 

 Na última semana foram adquiridos e instalados 20 fornos micro-ondas e 20 

liquidificadores para equipar todas as cozinhas. Com isso, todas as cozinhas estão 

totalmente equipadas e prontas para uso. 

 

4) LIXEIRAS SELETIVAS 

 

 Foram adquiridos 3 conjuntos de equipamentos de coleta que correspondem a 12 

bombonas para depósito de lixo, as quais estão distribuídas na área externa da moradia.  

 

5) CONTROLE DE ACESSO 

 

O serviço de instalação do acesso de porta na entrada do prédio está em andamento e 

será ativado na próxima semana. Os controles para entrada do novo prédio e sala de 

informática estão em fase final de aquisição e serão instalados em breve. 

 

6) OUTROS SERVIÇOS ENCAMINHADOS 

• Confecção de novos varais para lavanderia – fase final de contratação; 

• Aquisição de cadeiras para o prédio antigo – fase final de compra; 

• Levantamento dos eletros avariados para troca – andamento; 

• Limpeza dos reservatórios de água – agendado para dia 21 de junho; 

• Troca de refil do filtro de água – fase final de compra; 
 

 

 

As lixeiras adquiridas no último mês foram entregues e já estão distribuídas na área externa da moradia 
estudantil. Também foram alocadas lixeiras nas áreas de uso coletivo no interior d 


