
Balanço das ações da Balanço das ações da 
atual administração atual administração atual administração atual administração 

na Moradia na Moradia 
Estudantil.Estudantil.



O ambiente moradia estudantil 
encontrava-se com grande encontrava-se com grande 

necessidade de atenção, desde a 
manutenção geral dos prédios antigos, 
como as providências necessárias para 

dar continuidade a obra do novo 
prédio.



�Pontos de iluminação sem manutenção;

�Rede de internet com muitos pontos danificados;

�Sistema de abastecimento de água deficitário;

�Acúmulo de lixo eletrônico e patrimônio inadequados;�Acúmulo de lixo eletrônico e patrimônio inadequados;

�Rede de gás com equipamentos vencidos; 

�Limpeza e organização falhas;

�Vagas ociosas e alunos em situação irregular;

�Obras paralisadas;

�Falta de pessoal;

�Deficiência do sistema de esgoto.



Rede elétrica  Anterior

• Pontos de iluminação internos 
danificados ou inoperantes.

• Falta de iluminação externa



Rede elétrica Serviços Executados

• Pronto atendimento das 
solicitações dos moradores;

• Revisão geral da iluminação 
externa.



Pontos de Internet Anterior

• Em alguns quartos os pontos 
de internet eram defeituosos;

• A sala de informática 
provisória estava sem 
computadores, depois com 
computadores avariados e 
com a internet inoperante.

• Sem internet wireless



Rede de Internet Serviços  
Executado

• Instalação de roteadores 
wireless;wireless;

• Aquisição de novos 
computadores para a sala de 
estudos provisória e 
permanente, com adequação 
dos pontos de rede;

• Atendimento das solicitações 
dos moradores.





Rede Hidráulica Anterior

• Vazamentos em tubulação com 
aumento significativo de consumo;

• Canos expostos com risco de 
rupturas;

• Bombas ineficientes e sem 
manutenção;

•Problemas em descargas, 
torneiras e sifões.



Rede Hidráulica Serviços Executados

• Troca de todo o sistema de bombas 
para o fornecimento de água e 
adequação das bombas do sistema adequação das bombas do sistema 
de água quente.



Rede Hidráulica 
Serviços Executados

• Obras no sistema de 
esgoto com esgoto com 
vazamento  a “céu 
aberto”;

•Adequação dos canos 
nas áreas externas.





Adequação da rede de gás nos 
apartamentos.

• Anterior: Rede de gás com 
mangueiras vencidas desde mangueiras vencidas desde 
2008.

• Executado: Adequação da rede 
de gás com a troca das 
mangueiras e revisão 
preventiva dos fogões.



Extintores de Incêndio

• Anualmente é feito execução de revisão periódica 
dos extintores em todos os módulos.



Destinação de Lixo Anterior

• Acúmulo de lixo eletrônico e 
patrimônio avariado;



Destinação do Lixo Serviços 
Executados

• Recolhimento de lixo comum e • Recolhimento de lixo comum e 
eletrônico acumulado ao longo 
do tempo;

•Recolhimento periódico do lixo 
comum. 



Controle de pragas 

• Execução periódica de 
dedetização e desratização pela dedetização e desratização pela 
empresa licitada.





Bicicletas abandonadas Uso adequado



Antes Depois



Antes Depois



Antes Depois



DepoisAntes

Conserto das máquinas e pintura da lavanderia.



Antes

Depois



Novas Instalações


