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INAUGURADO O DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA 
O novo prédio do Departamen-

to de Medicina Veterinária locali-
zado no campus de São Cristóvão 
foi inaugurado no dia 27 de março 
de 2013. A solenidade contou com 
a presença do reitor Angelo Anto-
niolli, do vice-reitor André Mau-
rício, do chefe do departamento 
de Medicina Veterinária prof. 

Eduardo Luiz Cavalcanti Caldas, 
além de professores, alunos e de-
mais convidados.

O prédio possui uma área de 
1.128,21m², com 18 salas de pro-
fessores, um mini auditório para 
82 pessoas, 5 salas administrati-
vas, um laboratório de informáti-
ca para 36 alunos e 6 laboratórios. 

Laboratório CirúrgicoSala de professor Auditório

A obra contempla serviços de 
acessibilidade e seu custo chegou 
a R$ 2,1 milhões.

O departamento está localiza-
do estrategicamente no mesmo 
local onde está sendo construído 
o Hospital Veterinário de Peque-
no Porte, que depois de concluído 
atenderá à comunidade em geral.
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e ao mesmo tempo contribuir para 
que todos tenham acesso à leitura e 
à escrita.

O curso foi elaborado para aten-
der esse público específico, mas a 
língua portuguesa atrai profissio-
nais de todos os níveis e atrai tam-
bém participantes que já possuem 
a graduação e, no entanto, estão 
tendo a oportunidade de fazerem 
uma revisão e ampliar os horizontes.

O conteúdo estruturante do 
curso está baseado em três ele-
mentos básicos: oralidade, leitura 
e escrita e os aspectos gramaticais 
aparecem para dar suporte a esses 
elementos.

Para a Prof“ Josefa, é perceptível 
a empolgação da turma durante as 
aulas, e quando se tem uma turma 
tão heterogênea é necessário que 
haja um esforço grande para manter 
a motivação de todos sem que ne-
nhuma ninguém fique prejudicado. 

E, concluindo, o curso está aberto 
aos servidores da UFS que quizerem 
participar das próximas turmas.

CURSO DE PORTUGUÊS PARA 
SERVIDORES DA UFS
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O curso está sendo promovido 
e Coordenado pelo DIDEP/GRH e 
é destinado aos servidores da UFS. 
Seu objetivo é levar o ensino da 
Língua Portuguesa aos que querem 
aprender e também aos que bus-
cam fazer uma revisão do assunto. 

Com uma carga horária de 60 
horas, 30 alunos foram inscritos 
nessa primeira turma.

O curso é ministrado pela Profª 
Draª Maria Josefa de Menezes Al-
meida, professora de Língua Por-
tuguesa do Colégio de Aplicação. 

Segundo ela, o curso foi inicial-
mente montado para atender aos 
servidores da UFS que necessita-
vam fazer um aprimoramento do 
“Saber” e também para contribuir 
com sua progressão funcional. 
“São pessoas que têm direito a essa 
progressão, mas não conseguem 
devido à falta de um curso de capa-
citação. Sendo assim, o curso tem 
cumprido com dois objetivos: levar 
o aprendizado da leitura e da escri-
ta e capacitar o servidor na sua for-
mação funcional.”

Ainda de acordo com Maria Josefa, 
o curso está tendo um perfil diferen-
ciado, por que não é de imaginar que 
dentro da UFS, pensando no papel 
que ela exerce, ainda encontremos 
colegas que não tenham o ensino 
fundamental, ou para quem a escrita 
não faz parte da vida. Para a profes-
sora, quem não tem acesso à leitura 
e à escrita em qualquer contexto se 
sente excluído, especialmente traba-
lhando dentro de uma universidade. 
Então o curso foi formatado de uma 
maneira especial para promover essa 
reflexão sobre temas da atualidade 

Oralidade, leitura e escrita são os 
três componentes estruturados 
nesse curso de capacitação

Relatório de Atendimentos
Atendimentos realizados pelos setores da 
PREFCAMP de janeiro à março de 2013.

SERLIM
MÊS QUANTID
Janeiro 06
Fevereiro 09
Março 10
TOTAL 25

DITRAN - Viagens Intermunicipais
MÊS QUANTID
Janeiro 50
Fevereiro 78
Março 131
TOTAL 259

DITRAN - Viagens Interestaduais
MÊS QUANTID
Janeiro 2
Fevereiro 5
Março 9
TOTAL 16

DIMEQ
MÊS QUANTID
Janeiro 210
Fevereiro 167
Março 206
TOTAL 583

DIVAI
MÊS QUANTID
Janeiro 126
Fevereiro 70
Março 92
TOTAL 288

DIVIG - Ocorrências
MÊS QUANTID
Janeiro 19
Fevereiro 37
Março 23
TOTAL 79*

* 32 portas abertas, 34 equipamentos ligados, 9 
furtos e 4 arrombamentos.

Turma do curso “Aprofundando saberes em 
Língua Portuguesa

1ª turma do curso “Aprofundando saberes em 
Língua Portuguesa
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Hospital de Medicina Veterinária

Laboratório de Flavor

Reforma e adequação das didáticas

ACOMPANHE O ANDAMENTO DAS OBRAS DA UFS

Passarela da PREFCAMP Complexo Laboratorial

Biblioteca Central

Depart. Engenharia Elétrica 

NUPEGDidática VII

Depart. Engenharia Florestal

Departamento de Comunicação Departamento de Zootecnia

Depart. Engenharia de AlimentosDepart. de Engenharia Materiais

Depart. Engenharia Elétrica
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Entrevista realizada com o Marcos José Ribeiro Barreto diretor do DSG

Serviços de atendimento da PREFCAMP
DIMEQ .................................. dimeq@ufs.br ................2105-6944 ...............2106-6945
DIVAI ..................................... divai@ufs.br ...................2105-6943
DSG ........................................ dsg.ufs.br ........................2105-6952
DITRAN ................................ ditran@ufs.br .................2105-6953
DIVIG .................................... divig@ufs.br ...................2105-6551
SERLIM ................................. serlim@ufs.br
HORTO ................................. horto@ufs.br ..................2105-6954
DEMAN ................................. deman@ufs.br ...............2105-6942 ...............2105-6967
CARPINTARIA (Dep. Engenharia Florestal) .............2105-6943

O Departamento de Serviços 
Gerais/DSG é formado por qua-
tro setores: 
DIVIG, DITRAN, SERLIM e HORTO. 
O DSG acompanha 434 contra-
tados terceirizados. 

Quais as atividades executadas dire-
tamente pelo DSG, sem considerar 
a gestão dos setores vinculados (Di-
vig, Serlim, Horto e Ditran)? 

O DSG fica responsável pela fisca-
lização dos contratos de concessão 
nas áreas que são destinadas a re-
prografia, lanchonetes, restaurantes, 
livraria e também pela liberação de 
espaços pra divulgação de eventos, 
geralmente na região das didáticas,  
que é onde tem maior fluxo de pes-
soas. 

Como está acontecendo a adequa-
ção das subunidades do DSG com 
relação ao aumento na demanda dos 
serviços no campus?

Com a expansão da universidade foi 
necessário a contratação de novos 
terceirizados.
Começando pelo Serlim, que teve, 
em agosto de 2012, um aumento de 
mais de 100% na quantidade de ter-
ceirizados contratados. Antes tinha 
57 terceirizados e hoje esse número 
passou  para 168.
O Horto e o Serlim receberam na-
quele período mais 86 profissionais 
distribuidos em 10 cargos, entre eles 
jardineiro; auxiliar de serviços ge-
rais, que  ajuda no Horto; fiscais das 
didáticas, que são os coordenadores 
operacionais; auxiliar de serviços, 

que são os secretários da unidades 
da prefeitura; lavador de carro; tra-
torista; motorista e dois terceiriza-
dos que atendem o museu de Xingó. 
A Ditran hoje conta com 21 moto-
ristas terceirizados e com 9 do qua-
dro, é pouco diante da demanda da 
universidade.
No início do ano a UFS celebrou 
contrato de vigilância com a Empre-

sa Rima Segurança. Ela está atuando 
em todas as unidades do campus. 
Esta empresa tem hoje 84 postos 
distribuídos entre São Cristóvão, 
Itabaiana, Lagarto, Laranjeiras e as 
unidades localizadas em Aracaju e 
no Campus Rural.

No atual sistema SIPAC para solici-
tação de serviços ao DSG há previ-
são para inclusão de solicitações ao 
Ditran, Horto, Divig e Serlim?

A Ditran já tem um módulo de re-
quisição de veículos no SIPAC. Esse 
módulo está em fase de conclusão e 
ainda faltam alguns ajustes. Funcio-
nalidades como o consumo da frota, 
manutenção, quantidade de viagens, 
toda essa logistica do transporte está 
contemplada nesse SIPAC, que é um 
sistema completo.
Quanto ao Serlim e ao Horto não há 
uma previsão do sistema, porém é 
de interesse do DSG colocar módu-
los no SIPAC para otimizar os aten-
dimentos extras desses dois setores.
Já na Divig os registros de ocorrên-
cia não são informatizados. Todos 
os registros são feitos in loco pelo vi-
gilante e o chefe da vigilância acom-
panha. 
Enfim, o DSG é um departamento 
com o maior número de pessoas. 
São 434  terceirizados que atendem 
sua demanda.

Marcos José Ribeiro


