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MORADIA ESTUDANTIL
INFORMES DA PRAE – N.º 001/2013

PREZADAS (OS) ALUNAS (OS):

Ao assumirmos a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) em 22.10.2012
priorizamos um tratamento especial aos temas relacionados à moradia estudantil. Para
tanto, comunicamos algumas providências administrativas que foram adotadas ao longo
desses 4 meses, destacando-se:
1)VII ENCONTRO REGIONAL SUL DE CASAS DE ESTUDANTES
Este evento foi organizado pelo Conselho de Moradia da UFSC e contou com
todo apoio administrativo, financeiro e de logística da PRAE, inclusive com
participação direta de servidores da PRAE no apoio à organização final das atividades.
2) SISTEMA DE BOMBAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Nos dias 08 e 09 de Dezembro de 2012 o sistema de bombas entrou em colapso
ocasionando falta de água em pleno final de semana. No dia 09.12 (domingo) fui
chamado e permaneci na moradia até conseguirmos uma solução provisória para o
problema. No dia 10.12.2012 (segunda-feira) tomei todas as providências e instalamos
um novo sistema de bombas com aparelhos novos e adequados para aquela realidade.
Para tanto, investimos R$ 5.500,00. Com isso, temos convicção que o problema muito
relatado por moradores (falta de água no verão) não deve ter ocorrido neste último
verão, a não ser nos casos em que a empresa abastecedora (CASAN) não tenha
fornecido água.
3)CONCLUSÃO DA OBRA DO PRÉDIO NOVO
Ainda no mês de Novembro tomei conhecimento da situação em que se
encontrava a referida obra. Informo que no mês de Agosto foram licitados alguns
reparos conforme determinado pela vistoria prévia, cujo relatório está em poder da
administração central e da engenheira Ligia (DOMP). Tal fase sofreu atrasos e somente
foi concluída no dia 18.12.2012. Ao mesmo tempo, encaminhamos junto à Comissão de
Licitação os demais reparos necessários para que o prédio fosse concluído. No dia
04.01.2013 foi feita a última licitação, sendo que a empresa vencedora tinha, por lei, 30
dias para se manifestar. Infelizmente esta empresa esperou até o último dia (04.2.2013)
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para nos comunicar que havia desistido da obra, o que ocasionou novo atraso. Diante
desta realidade demos procedimento ao processo e chamamos a segunda colocada que
finalmente aceitou executar os trabalhos, cujo prazo de conclusão é de até 60 dias a
partir da data de início da obra. Conforme acordado em reunião realizada entre as partes
no dia 26.2.2013, as obras irão começar dia 04.03.2013. Para tanto, serão necessárias
algumas providências de segurança que implicam em alterações no espaço físico do
prédio inacabado, o qual não estará liberado para qualquer tipo de atividades por parte
dos estudantes. Assim, pedimos a compreensão de todos para que a finalização das
obras e entrega do prédio em definitivo ocorra dentro do calendário previsto, ou seja,
em dois meses.
4) OUTRAS AÇÕES IMPLEMENTADAS
Além das atividades acima relatadas, informamos que diversas outras
providências cotidianas foram adotadas no sentido de tornar o espaço da moradia em
um local mais adequado no cotidiano da vida acadêmica. Assim, destacamos:
a)Melhoria no sistema de internet WIFI em todos os prédios com apoio
constante da SETIC, órgão institucional responsável por este tipo de serviço;
b)Aquisição de novos computadores: os computadores, tanto para prédio antigo
como para prédio novo, já foram adquiridos e em breve as duas salas de informática
estarão sendo reequipadas e disponíveis para uso adequado de todos;
c)Revisão do sistema de gás em todos os apartamentos;
d)Consertos e revisão de todos os equipamentos da lavanderia
e)Reforma de box no prédio antigo (atividade que está contratada e será
desenvolvida concomitantemente com a finalização do prédio novo).
5) EQUIPE DE PESSOAL
Alocação de uma equipe administrativa com serviço de vigilância 24 horas, bem
como com pessoal de limpeza e de serviços gerais e de jardinagem, além de técnicos
administrativos. Toda essa equipe está sob a coordenação direta do Pró-Reitor visando
estabelecer uma dinâmica de trabalho voltada ao atendimento das necessidades
coletivas.
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Desta forma, esperamos poder continuar contando com o apoio de todos no
sentido de melhorar cada vez mais o espaço da Moradia da UFSC, reafirmando os
compromissos da atual administração com a política de permanência na universidade.

Florianópolis (SC), 28 de Fevereiro de 2013

