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INFORMES SOBRE AÇÕES NA MORADIA ESTUDANTIL  

 PERÍODO JUNHO e JULHO  
 

1) ENTREGA DAS CHAVES DOS APARTAMENTOS DO MÓDULO V 

Com a inauguração do novo módulo foram entregues aos moradores sorteados, as chaves dos 

apartamentos para a ocupação do novo prédio da Moradia Estudantil. 

 

2) SUBSTITUIÇÃO DE CADEIRAS DOS APARTAMENTOS 

No início de julho, foram distribuídas novas cadeiras para substituição dos modelos que 

estavam nos quartos dos moradores do Módulo IV, resolvendo assim uma demanda 

encaminhada pelos usuários. 

 

3) CONTRATAÇÃO DE TERÇEIRIZADOS PARA LIMPEZA  

Novas contratações para a equipe de serviços de limpeza predial, interna e externa da Moradia, 

foram providenciadas.   

Com o aumento das dependências da Moradia Estudantil houve a necessidade de mais um 

colaborador para a execução das atividades de limpeza das áreas comuns internas. Além disso, 

há também um contratado para a execução dos serviços de limpeza externa, o que trará 

melhorias para a organização e preservação da Moradia. 

 

4) MUDANÇA NA CAPACIDADE DOS QUARTOS DO MÓDULO IV 

Indo ao encontro do que foi acordado em reunião com a Administração Central, foram 

retiradas camas dos quartos do prédio antigo, que alterou a configuração de três para dois 

moradores por quarto. 
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5) COMPRA DE REFRIGERADORES PARA MÓDULO IV 

Foram adquiridos 15 novos refrigeradores para trocá-los  pelos equipamentos danificados dos 

apartamentos do módulo IV, que já estavam em sua grande parte, avariados pelo uso.  A 

distribuição destes eletros será feita por agendamento de forma a facilitar a troca e terá início em 

agosto. 

 

6) REFORMA DO MÓDULO II DA MORADIA ESTUDANTIL  

Iniciaram-se as obras de reforma do módulo II da Moradia Estudantil que prevê a substituição 

do telhado, divisórias da casa e substituição de armários e camas dos quartos deste módulo . 

 

7) LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA 

Atendendo a programação, foram executadas as limpezas dos reservatórios de água e também 

das caixas de esgotos. Serviços estes, que visam manter a boa qualidade da água e também a 

prevenção de riscos à saúde dos  moradores. 

 

8) REDE SEM FIO PARA O MÓDULO V 

Foram instalados  os equipamentos de rede sem fio para o novo prédio da Moradia Estudantil, 

e já estão em atividade desde o final de agostob. 

 

9) REVISÃO DOS MÓVEIS DOS QUARTOS DO MÓDULO V 

Foi executada, pela empresa fornecedora dos móveis do módulo V, a revisão dos armários 

aéreos que apresentaram problemas de fixação. E os demais reparos são atendidos conforme 

surge demanda dentro do prazo de garantia dos móveis. 

 

 


