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VISITA DO REITOR ÀS OBRAS DA UFS

não só na área externa como 
fez questão de entrar nos pré-
dios em construção e observar 
os detalhes das edificações.
Durante a visita foi possível ob-
servar o quanto a UFS se trans-
formou em um grande canteiro 
de obras em toda a sua exten-
são. Todo o Campus possui uma 
obra em construção ou em fase 
de acabamento que provoca 
uma intensa movimentação. 

São obras de extrema necessi-
dade para a comunidade aca-
dêmica e que após a conclu-
são de todas elas darão uma 
melhor qualidade de vida 
aos seus usuários. São obras 
de departamentos, didáticas, 
acessibilidade etc.
Na ocasião Josué também parti-
cipou da inauguração da reforma 
e modernização da garagem da 
UFS, na PREFCAMP. 

ASSINADA MAIS SEIS ORDENS 
DE SERVIÇOS PARA OBRAS
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ENTREVISTA COM UBIRAJARA 
DA SILVA SANTOS DIRETOR DO 
DOFIS 
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INAUGURADA GARAGEM DA 
DIVISÃO DE TRANSPORTES - 
DITRAN
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Prédio do Centro de Vivência Construção do prédio Eng. Elétrica

Acompanhado pela equipe 
administrativa da UFS o 

reitor Josué Modesto dos Passos 
Subrinho visitou as obras do 
campus de São Cristóvão no 
último dia oito de novembro. 
Acompanharam também a visita, o 
Prefeito do Campus Djalma de Ar-
ruda Câmara e o Vice-Reitor An-
gelo Roberto Atoniolli. 
O Reitor visitou todas as obras 
do Campus de São Cristóvão 

www.prefcamp.ufs.br
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INAUGURADA A PRIMEIRA FASE DE 
INFRAESTRUTURA DO CAMPUS DE LAGARTO 

ASSINADAS MAIS SEIS ORDENS DE SERVIÇOS PARA OBRAS NA UFS

Na manhã do dia seis de novembro, o rei-
tor Josué Modesto dos Passos Subrinho e 

o prefeito do Campus Djalma de Arruda Câmara 
assinaram ordens de serviços de seis obras. 
A solenidade ocorreu na Sala dos Conse-
lhos, no campus de São Cristóvão.

Foram assinadas as ordens de serviços de 
reforma e climatização das didáticas, cons-
trução do Departamento de Engenharia de 
Alimentos, Hospital Veterinário de Ani-
mais de Pequeno Porte, Departamento de 
Ciência da Computação, Hospital Univer-
sitário (HU), que são a Unidade Materno 
Infantil e a ampliação do Anexo Hospitalar.
O prédio do Departamento de Engenharia de 
Alimentos terá 11 salas de professores, salas 
de apoio, salas de análise e laboratórios. Com 
uma área aproximada de 2.300 m², o investi-
mento nessa obra é de R$ 4,7 milhões.
As obras no Hospital Veterinário de Animais 
de Pequeno Porte têm um investimento de R$ 
5,7 milhões. O projeto contará com 16 salas, 
farmácia, ambulatórios, UTI e centro cirúrgi-
co. Terá uma área aproximada de 2.400 m².

O Departamento de Ciência da Computa-
ção terá uma área de 1.600 m² e um investi-
mento de R$ 4,4 milhões. Serão 29 salas de 
professores, 13 salas para diversos � ns, 11 
laboratórios, dentre outros.
Nas didáticas serão colocados pontos de data 
show em todas as salas de aula, acesso à inter-
net wi-�  e portas adaptadas à acessibilidade. 
As obras consistem em 14.400 m² de refor-
mas num investimento de R$ 12 milhões.
A Unidade Materno Infantil, com 63 salas, refei-
tório, necrotério, consultórios, auditórios, UTI e 
demais dependências. Terá uma área de quase 7 
mil m² e um investimento de R$ 11,4 milhões. 
O Anexo Hospitalar reúne 13 enfermarias, 27 
salas, local para diálise, elevadores, macas etc. O 
investimento contratado é de R$ 5,4 milhões e 
terá área aproximada de 1.850 m².

A Universidade Federal de Sergipe inau-
gurou a primeira fase das obras de in-

fraestrutura do Campus de Lagarto. O evento 
aconteceu na manhã do dia 1º de novembro 
e contou com a presença do reitor Josué Mo-
desto dos Passos Subrinho. Na ocasião, foi 
assinado o termo de doação de equipamentos 
do Ministério Público do Trabalho à UFS. 
Após um ano de obras, foi construída uma 
área em torno de 200 mil m². 
As obras tiveram um investimento de R$ 6,1 
milhões e contaram com o � nanciamento do 
Governo Federal, do Governo do Estado de 
Sergipe e do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES). 
Segundo Mário Adriano dos Santos, diretor 
geral do campus de Lagarto, as construções 
atingiram os objetivos planejados inicial-
mente. Além disso, as obras foram conclu-
ídas rigorosamente de acordo com os pro-
jetos licitados. “As obras de infraestrutura 
são essenciais para o início das edi� cações 
e para a progressiva instalação dos demais 

equipamentos do campus e sua ocupação.
Sobre a inauguração das obras, o diretor 
Mário Adriano avalia: “ver a consolidação 
da infraestrutura do campus de Lagarto é 
muito grati� cante, uma vez que há pou-
co tempo todo esse sonho estava apenas no 
papel. Sem dúvidas, teremos um campus de 
grande dimensionamento físico e intelectual, 
em que os pro� ssionais estarão aptos e dire-
cionados a se inserir na própria comunidade”.
Para o reitor Josué Modesto dos Passos Su-
brinho, “o campus de Lagarto é um grande 
elo entre a sociedade e a universidade devi-
do ao próprio direcionamento pedagógico. 
Estamos num momento de visitas à estru-
tura, vendo o crescimento físico, a concre-
tização de mais um avanço na educação de 
ensino superior. Tenho certeza de que, com 
a nova administração, esse trabalho terá 
sua continuidade garantida”.
A infraestrutura da fase II terá investimento de 
R$ 7 milhões e dotará o campus da estrutura 
complementar composta por rede de � bra óti-
ca, água, luz, estações de tratamento de esgotos, 
jardinagem e pavimentação de acesso.

Ascom

Ascom

Assinatura do termo de doação de equipamentos entre o 
Ministério do Trabalho e UFS (Fotos: Schirlene Reis)

Promotor do Ministério (à direita) fala sobre doações.

Reitor Josué dos Passos Subrinho, Prefeito Djalma de 
Arruda Câmara e equipe da PREFCAMP. 

POSSE DE PRÓ-REITORES 
E DIRETORES DA UFS

Equipe do primeiro escalão da UFS

O novo reitor da Universidade Federal 
de Sergipe, professor Angelo Rober-

to Antoniolli, empossou na manhã do dia 
13 de novembro os membros do primeiro 
escalão de sua gestão. O ato aconteceu na 
Sala dos Conselhos da Instituição Federal 
de Ensino e, em seu pronunciamento, ele 
cobrou muito trabalho de todos e ações 
concretas para que a UFS se projete cada 
vez mais no cenário nacional e continue 
crescendo com qualidade. Antoniolli assu-
miu o comando da UFS na terça-feira e será 
o� cialmente empossado no MEC dia 19, às 
14h30. No dia 23 acontecerá o ato solene de 
transmissão do cargo.
Dentre os empossados permanece no cargo 
o prefeito da UFS Djalma de Arruda Câma-
ra que dará continuidade ao programa de 
obras dos Campi, como também manterá 
o programa de aprovação dos projetos em 
andamento.
Veja a lista completa dos empossados do 
primeiro escalão no site www.ufs.br ou no 
blog: www.primeiramao.blog.br
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Matemática

Restaurante Universitário

Medicina Veterinária

ACOMPANHE O ANDAMENTO DAS OBRAS DA UFS

Vivência Passarela externa - Vivência

Biblioteca

Engenharia Elétrica NUPEG

Didática VII Engenharia Florestal

Comunicação Zootecnia

Engenharia de Alimentos Estacionamento PREFCAMP Passarela externa - Complexo Esportivo
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TRAN, fez um discurso agradecendo 
o empenho da administração de Jo-
sué e solicitou que o próximo Reitor 
se empenhe para a renovação da frota 
de carros da UFS.
A placa foi descerrada pelo Prefeito 
do Campus Djalma de Arruda Câma-
ra e pelo Reitor Josué Modesto dos 
Passo Subrinho.

1. Qual o papel do DOFIS na ! scaliza-
ção das obras na UFS?

Fazer cumprir o contratado. 
Nós montamos nossas licitações de 
acordo com as necessidades apresen-
tadas por todos os departamentos que 
estão interessados em obras. 
As solicitações são feitas, esses contra-
tos são assinados e a função do DOFIS 
é fazer cumprir o contratado, ou seja 
! scalizar a construção de todas as obras 
de acordo com as especi! cações e pro-
jetos.
Essa é a função primordial do Departa-
mento de Obras.

2. Quais os principais itens que devem 
ser ! scalizados em uma construção?

Todos. Não existem itens primordiais, 
todos tem a mesma importância para 
a ! scalização. É claro que alguns itens 

Entrevista com o diretor do Departamento de Obras e Fiscalização, 

o Engenheiro Civil Ubirajara da Silva Santos

Aconteceu no último dia 14 de no-
vembro a inauguração da gara-

gem da UFS no campus de São Cris-
tóvão.
O espaço totalmente restaurado ga-
rante ampla segurança com guarita 
vigiada 24 horas.
Além disso, o espaço ganhou outros 
itens de fundamental importância 
para o conforto e segurança dos con-
dutores e usuários como:

- Sala de espera para os condutores, 
com mesa para refeição;
- Banheiros totalmente reformados;
- Dormitórios para condutores de ou-
tras universidades com TV e refrige-
ração;
- Garangens cobertas e gradeadas;
- Controle de entrada e saída de veí-
culos com acesso restrito aos carros 
oficiais;
- Espaço para carga e descarga de ma-
teriais;
- Controle de agendamento de via-
gens com programa altamente mo-
derno.
A universidade conta hoje com uma 
frota de cinquenta carros, sendo que 
desses, dez carros atendem ao Cam-
pus de São Cristóvão e os demais, aos 
outros Campi da UFS.
A manutenção de todos os veículos 
é de responsabilidade da Divisão de 
Transporte - DITRAN.
A solenidade foi iniciada pelo Che-
fe da DITRAN, Napoleão Pereira 
dos Santos e contou com a presença 
do Reitor Josué Modesto dos Passos 
Subrinho e a do Vice-Reitor Angelo 
Antoniolli. Na ocasião o Chefe da DI-

PREFEITO E REITOR INAUGURAM GARAGEM DA UFS

Guarita com 
vigilância 24 
horas

Sala de espera.

tem que ser observados com mais ca-
rinho. Por exemplo, as fundações e a 
estrutura, que são itens que tratam da 
estabilidade das obras, tem que ser ! s-
calizados com uma visão mais crítica, 
com muito mais presença, mas todos os 
demais itens da planilha orçamentária 
tem a mesma importância para a ! scali-
zação. Nós ! scalizamos toda obra inde-
pendente do seu porte ou custo.

3. As empresas prestadoras de serviços 
cumprem as normas de segurança previs-
tas para a construção civil e para a UFS?

Consta nos nossos editais o atendi-
mento a todas a solicitações da Dele-
gacia Regional do Trabalho - DRT e a 
! scalização cobra o atendimento das 
normas previstas pela DRT. A admi-
nistração exige o cumprimento de toda 
a legislação e contamos também com 
a ! scalização periódica do pessoal da 

DRT aqui no Campus. Eles fazem in-
terferências de todas as obras e se cons-
tatarem alguma irregularidade exigem 
seu reparo. Então todas as recomenda-
ções da DRT são atendidas nas obras da 
Universidade.

4. Quais as penalidades impostas às 
empresas que descumprem cláusulas 
contratuais de uma obra na UFS?

São as previstas no contrato.
Normalmente essas penalidades ocor-
rem mais por atrasos ou por descum-
primento do contrato. Tem empresas 
que abandonam o serviço, ou empresas 
que atrasam a obra injusti! cadamente.
As cláusulas de penalidades existentes 
nos contratos preveem a noti! cação, 
repreensão e caso essas solicitações não 
sejam atendidas, nós aplicamos as mul-
tas previstas no contrato de acordo com 
os percentuais impostos pelo edital.

Prefeito Djalma de Arruda e o Reitor Josué Modesto


