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Aconteceu no último dia vinte de 
dezembro a comemoração de fi m de 
ano para os servidores da Prefeitura 
da UFS e demais convidados. 
Abrindo as festividades o Chefe do DI-
TRAN, Napoleão Pereira, organizador 
do evento, deu as boas vindas aos pre-
sentes. O Reitor Ângelo Antoniolli e o 
Prefeito da UFS Djalma Arruda tam-
bém agradeceram a presença de todos.

Uma programação especial marcou 
a confraternização com a apresenta-
ção da cantora Lene Hall que abri-
lhantou o evento. 
Regado de boa comida e distribui-
ção de prémios os presentes tiveram 
momentos de descontração e lazer, 
saboreando um delicioso churrasco 
em companhia dos colegas e amigos.
Na história da PREFCAMP não 

houve nenhuma confraternização 
que reunisse tantas pessoas, dentre 
elas: servidores, dirigentes, professo-
res, técnicos, apoio e terceirizados.
A comemoração agradou tanto que 
já se fala na Festa de São João nos 
padrões desta.
A PREFCAMP agradece aos que co-
laboraram para que esse evento fosse 
um verdadeiro sucesso.
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Gabinete do Reitor (GR)
Marcionilo de Melo Lopes Neto
Pró-Reitoria de Administração (PRoAd)
Abel Smith Menezes
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 
Pesquisa (PosGRAP)
Marcos Eugenio Oliveira Lima
Pró-Reitoria de Graduação (PRoGRAd)
Jonatas da Silva Meneses
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 
Comunitários (PRoEx)
Maria da Conceição Almeida Vasconcelos
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
(PRoEst)
Maria Lúcia Machado Aranha
Coordenação Geral de Planejamento 
(CoGEPlAn)

na manhã do dia 14 de novembro, 
o reitor em exercício da UFS Angelo 
Antoniolli deu posse a pró-reitores 
e diretores de campi. A solenidade 
ocorreu na Sala dos Conselhos Supe-
riores, no campus de São Cristóvão.
Durante a solenidade, Angelo deu as 
boas vindas e agradeceu a participa-
ção dos professores, técnicos e alunos. 
“Tenho certeza que formei a melhor 
equipe, tenho certeza de que tenho 
aqui gente com a melhor boa vonta-
de de contribuir. O espírito é coletivo. 
Desprovido de vaidades, nós vamos 
construir”.
Segue a lista completa do primeiro es-
calão:

PRIMEIRo EsCAlÃo dA noVA GEstÃo dA UFs

Fotos: Schirlene Reis-AscomUFS

Rosalvo Ferreira Santos
Gerência de Recursos Humanos 
(GRH)
Ednalva Freire Caetano
Centro de Educação superior a dis-
tância (CEsAd)
Antonio Ponciano Bezerra
Prefeitura do Campus (PREFCAMP)
Djalma de Arruda Câmara
Hospital Universitário (HU)
Ângela Maria da Silva
diretoria pro tempore do Campus de 
laranjeiras
Gilson Rambelli
diretoria pro tempore do Campus de 
lagarto
Mário Adriano dos Santos

oBRAs EM FAsE dE ACABAMEnto
Previstos para serem inaugurados 
ainda no primero semestre de 2013, 
entram em fase de acabamentos os 
prédios do Departamento de Mate-
mática, Laboratório de Flavor, De-
partamento de Medicina Veteriná-
ria e Departamento de Engenharia 
Elétrica. Ainda previsto para serem 
lançados nesse primeiro semestre es-
tão as obras do Núcleo de Pretróleo 
e Gás (NUPEG), Biblioteca Central 
(BICEN), Restaurante Universitário 
(RESUN).
A entrega formal das áreas será divul-
gada para a comunidade universitária 
através da assessoria de comunicação  
e através deste informativo.
O Informe PREFCAMP acompanha 
junto com você o andamento de todas 
as obras e trás um levantamento com-
pleto de suas fases de construção.

Departamento de Matemática Laboratório de Flavor

Departamento de Medicina Veterinária Departamento de Engenharia Elétrica

Expediente: Informativo da Prefeitura da Universidade Federal de sergipe - Av. Marechal Rondon s/n - Rosa Elze 
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Departamento de Matemática

Laboratório de Flavor

Dept. Medicina Veterinária

ACoMPAnHE o AndAMEnto dAs oBRAs dA UFs

Passarela Didáticas Passarela Didáticas

Biblioteca Central Dept. Engenharia Elétrica

NUPEGDidática VII

Dept. Engenharia Florestal

Dept. Comunicação Dept. Zootecnia

Dept. Engenharia de Florestal Passarela Educação Física Engenharia Materiais
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Entrevista realizada com a Engª. Cristiane Castro de Menezes, 
Coordenadora das obras do REUnI

pliação e reforma do departamento 
de Educação Física, pista de atletismo 
profissional, Departamento da Ciên-
cia da Computação, além da retomada 
das construções dos Prédio de Nutri-
ção, Engenharia Civil e CECH.

3)  Quais obras estão mais próximas 
de serem finalizadas? 

No primeiro semestre, no Campus de 
São Cristóvão temos os Departamen-
tos de Medicina Veterinária, Matemá-
tica, Engenharia Elétrica, Laboratório 
de Flavor, NUPEG, BICEN, RESUN, 
reforma elétrica do CCET e CCBS. No 
Campus de Lagarto temos a parte de 
infraestrutura e a Biblioteca.

4) Com relação aos futuros projetos, 
quais estão mais próximos de se tor-
narem obras? 

Hoje nosso foco é o campus de Lagarto. 
Estamos com a licitação em andamen-
to do Centro de Vivência de Lagarto, 
que já está finalizando o processo de 
licitação para iniciar a obra ainda nes-
se primeiro semestre.
Temos outras obras no Campus de 
São Cristóvão que é a ampliação da 
PREFCAMP no qual está previsto 
mais um pavimento e a reforma do 
térreo; temos também em andamen-
to o projeto de reforma e ampliação 
do Departamento de Educação Fí-

sica onde o ginásio vai ter reforma 
no telhado e no piso; a construção 
de uma pista de atletismo profissio-
nal com oito raias e arquibancadas 
para incentivar o esporte e as com-
petições. O Departamento vai re-
ceber a parte de acessibilidade, um 
laboratório de informática, algumas 
salas de professores serão feitas no 
novo layout para atender melhor 
a demanda, a academia vai passar 
para o ginásio de dança e no andar 
de cima vai ser a sala de dança toda 
apropriada para atender as neces-
sidades específicas desta atividade. 
Será construído também um outro 
prédio com três quadras para aten-
der todos os esportes de raquetes.
Próximo ao ginásio poliesportivo vai 
ter uma área de vivência para a intera-
ção dos alunos.
Temos no Campus da Saúde do Hos-
pital Universitário a construção do 
Departamento de Fisioterapia e Fo-
naudiologia.

E finalmente para um futuro próximo 
teremos várias obras em estudo que 
são o prédio de Comunicação, o Pré-
dio de Pós Graduação do Campus de 
Itabaiana, o Prédio da PROGRAD  e o 
segundo pavimento do Departamento 
de Farmácia do Campus de São Cris-
tóvão. E para o campus de Lagarto o 
Auditório, o bloco laboratorial e o 
Biotério.

1)  Quantas obras estão em andamen-
to hoje na UFS? 

Na UFS hoje temos 24 obras em an-
damento, sendo 20 no Campus de São 
Cristóvão, 02 no Campus da Saúde 
em Lagarto e 02 no Campus da Saúde 
do Hospital Universitário/HU, ten-
do como destaque a Maternidade e o 
Anexo Hospitalar. 
O custo total destas obras é de aproxi-
madamente de 149 milhões de reais.

2) Quantos projetos estão em anda-
mento hoje na UFS? 

Atualmente a UFS esta com 18 pro-
jetos em andamento, e alguns em 
fase de entrega para licitar, como 
por exemplo o Prédio de Fisiologia, 
Fonoaudiologia e pós graduação em 
medicina no Campus do HU, Centro 
de Vivência no campus de Lagarto, 
Construção da Didática III e Reforma 
elétrica no Campus de Itabaiana, Am-
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DIMEQ dimeq@ufs.br 2105-6944 2106-6945
DIVAI divaiufs@gmail.com 2105-6943
DSG dsg.ufs.br 2105-6952
DITRAN ditran@ufs.br 2105-6953
DIVIG divig@ufs.br 2105-6551
SERLIM serlim@ufs.br 2105-6877
HORTO horto@ufs.br 2105-6954
DEMAN deman@ufs.br 2105-6942 2105-6967
CARPINTARIA (Dep. Engenharia Florestal) 2105-6943

Eng. Cristiane Castro de Menezes


