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BIBLIOTECA DO CAMPUS DE LAGARTO É INAUGURADA
Como parte da comemoração 

dos 45 anos da Universidade Fe-
deral de Sergipe, o reitor Angelo 
Antoniolli inaugurou no dia 13 de 
maio o novo prédio da  Biblioteca 
do Campus de Lagarto (BILAG). 

Foi a entrega do primeiro pré-
dio do campus defi nitivo da UFS 
na cidade. 

Segundo o diretor geral do cam-
pus de Lagarto, Mário Adriano dos 

Santos, toda a estrutura da BI-
LAG foi desenvolvida para que 
ela seja uma biblioteca moder-
na, e sua maior funcionalidade é 
fi car à disposição do aluno e da 
comunidade mesmo que eles não 
estejam dentro da edifi cação em 
si, pois contará com uma grande 
quantidade de livros eletrônicos.

Atualmente o acervo da 
BILAG já ultrapassa os dez mil 

Fotos: Schirlene Reis

exemplares, sendo a maioria 
dos títulos na área da Saúde. 
Há ainda à disposição dos 
estudantes trinta aparelhos de 
leitura eletrônica, através dos 
quais os usuários têm acesso 
ao acervo digital da UFS. 

Situada numa área de mais 
de 4.200m², o valor investido na 
nova Biblioteca é de cerca de 5 
milhões de reais.
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A proposta da Comissão é tra-
zer, entre outras atrações, um casal  
de dançarinos de uma quadrilha 
oficial da região, para, quem sabe, 
organizar uma quadrilha improvi-
zada com os convidados que quise-
rem participar.

Este ano, diferente dos anos 
anteriores, a festa vai ser unifica-
da entre a PREFCAMP e o DRM 
fazendo assim, uma grande con-
fraternização.

Serão disponibilizados 150 
convites entre os dois setores. Os 
convites poderão ser adquiridos 
na sala do anexo da DICOF/
PREFCAMP, com Laize Santos 
Izaias de 03 à 17/06, para um bom 
dimensionamento e planejamento 
do evento.

Segundo o diretor do DITRAN, 
Napoleão Pereira, a ideia da 
organização da festa foi sugerida 
pelas pessoas que trabalham 
na PREFCAMP e DRM, após o 
sucesso da festa de final de ano 
organizada pela mesma comissão 
que teve como atração principal a 
cantora Lene Hall.

FESTA JUNINA DA PREFCAMP E DRM 
PROMETE MUITO FORRÓ E ANIMAÇÃO

Expediente: Informativo da Prefeitura da Universidade Federal de Sergipe - Av. Marechal Rondon S/N - Rosa Elze 
- São Cristóvão/Sergipe - Tiragem: 500 - Projeto Gráfico e Diagramação: Andreia Verona - www.prefcamp.ufs.br

Com o objetivo de celebrar os fes-
tejos juninos de 2013 a PREFCAMP 
e o DRM estarão realizando no dia 
20 de junho o “Forró da Anima-
ção”. Marcado para começar à par-
tir das 16:00 horas na garagem do 
DITRAN. 

A comissão organizadora for-
mada por Napoleão Pereira dos 
Santos, diretor do DITRAN, Laize 
Santos Izaias, secretária do anexo 
do DICOF, Alexsandra dos Santos 
Ferreira, secretária da PREFCAMP 
e também contando com a colabo-
ração de Jamiele e Rosângela. 

Abrindo a programação com 
um forró pé de serra contando 
com a presença de Mimi do Acor-
deon, sanfoneiro muito conhecido 
na região que ganhou a Sanfona de 
ouro em 2011 e também toca com 
a renomada Cremilda.

Aberta a temporada dos festejos 
juninos da UFS . Comidas típicas 

e shows esquentam o mês de 
junho na Universidade.

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

SERLIM
MÊS QUANTID

Janeiro 06

Fevereiro 09

Março 10

Abril 14

TOTAL 39

DITRAN - Viagens Intermunicipais
MÊS QUANTID

Janeiro 50

Fevereiro 78

Março 131

Abril 125

TOTAL 384

DITRAN - Viagens Interestaduais
MÊS QUANTID

Janeiro 2

Fevereiro 5

Março 9

Abril 7

TOTAL 23

DIMEQ
MÊS QUANTID

Janeiro 210

Fevereiro 167

Março 206

Abril 247

TOTAL 830

DIVAI
MÊS QUANTID

Janeiro 126

Fevereiro 70

Março 92

Abril 58

TOTAL 346

DIVIG - Ocorrências
MÊS QUANTID

Janeiro 19

Fevereiro 37

Março 23

Abril 44

TOTAL 123*
* 51 portas abertas, 53 equipamentos ligados, 12 
furtos, 5 arrombamentos e 02 colisões de veículosComissão organizadora: Napoleão, Laize e Alexsandra.
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ACOMPANHE O ANDAMENTO DAS OBRAS DA UFS

Hospital de Medicina Veterinária

Depart. Engenharia de Alimentos

Reforma e adequação das didáticas

Passarela da PREFCAMP Complexo Laboratorial

Depart. Eng. da Computação

NUPEGDidática VII

Depart. Engenharia Florestal

Depart. de Comunicação Depart. de Zootecnia

Depart. Engenharia de AlimentosDepart. de Engenharia Materiais

Depart. Engenharia ElétricaReforma e adequação das Didáticas



PREFCAMP NOTÍCIAS - Informativo da Prefeitura da Universidade Federal de Sergipe4

sua vez, aprova e encaminha para a 
Reitoria. Quando autorizada pela 
Reitoria é enviada ao Departamento 
de Obras e Fiscalização (DOFIS) e 
posteriormente à Divisão de Proje-
tos (DIPRO) que elabora os projetos 
ou providencia a contratação dos 
mesmos.
No caso de contratação é elaborado 
um Termo de Referência de Projetos 
e, após a licitação é feito o acompa-
nhamento da execução da obra

Existem novos projetos para amplia-
ção do número de salas de aula no 
mesmo padrão do da Didática VII?
No Campus de Itabaiana está prevista 
a construção da Didática III, que terá 
salas de aula e laboratórios para aten-
der vários cursos como: Letras, Con-
tabilidade, Física, Química. Então esse 
prédio tem 8.500m2 e 4 pavimentos.

Qual o panorama dos projetos sob 
o controle desta divisão podem ser 
considerados em fase inicial e de 
conclusão?

Fase Inicial que considera-se o estudo 
preliminar, nesse caso são plantas e/
ou informações preliminares de proje-
tos. Temos alguns que estão nessa fase 
como é o caso do prédio de odonto-
logia do Campus de Lagarto, DIDEP/
DIASE, acessibilidade do HU.
Na fase de conclusão podemos con-
siderar os projetos executivos que 
são projetos que tem mais detalhes, 
com plantas mais específicas, cada 
uma na sua especialidade de projeto, 
como arquitetura, estrutura, elétri-
co, hidráulico etc. 
Nessa fase temos a Didática III do 
Campus de Itabaiana e a iluminação 
do Campus de São Cristóvão.

Concluindo, podemos dizer que a DI-
PRO participa, de uma maneira geral, 
de todas as etapas da construção de 
uma obra, desde o estudo preliminar 
até a obra propriamente dita.  

Arquiteta formada pela Universidade da Bahia em 2008, Emanuele Almeida é hoje a Chefe da Divisão de Projetos (DIPRO) da Universidade 
Federal de Sergipe desde 2009 onde coordena uma equipe de 10 pessoas entre arquitetos, Eng. Eletricista, Orçamentista, Eng. Mecânico e 
Eng. de Estrutura.

Entrevista 4Emanuele Carvalho Oliveira de Almeida

Serviços de atendimento da PREFCAMP

DIMEQ ...............................................dimeq@ufs.br .......................... 2105-6944 ....................... 2105-6945
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 .......................... 2105-6877
HORTO ..............................................horto@ufs.br ........................... 2105-6954
DEMAN ..............................................deman@ufs.br ......................... 2105-6942 ....................... 2105-6967
CARPINTARIA (Dep. Engenharia Florestal) ................................... 2105-6943

Diante da atual demanda de obras 
financiadas pelo programa Reuni, 
como a sua Divisão de Projetos tem 
atuado para atendê-las?
A Divisão de Projetos tem dado su-
porte no acompanhamento e nas 
adaptações dos projetos das mais de 
20 obras que estão em andamento.

Quais as dificuldades encontradas 
diante do contexto atual de constru-
ção em massa e quais as suas conse-
quências?
Como a equipe da Divisão de Pro-
jetos é pequena, a maior parte dos 
projetos são feitos por empresas 
contratadas.
Os projetos contratados pela UFS 
ainda não apresentam uma boa qua-
lidade, além disso são constantes as 
modificações por erros nos levanta-
mentos cadastrais e falha de compa-
tibilização que geram aditivos tanto 
no prazo, quanto no valor. 

Quais as etapas seguidas para a efe-
tiva realização de um projeto (do 
início à conclusão) e como estas de-
mandas chegam até a DIPRO?
O primeiro passo é formalizar uma 
solicitação junto ao respectivo De-
partamento. Nessa documentação 
devem constar o programa de ne-
cessidades e a justificativa da solici-
tação. O Departamento deve apro-
var e encaminhar ao Centro, que por 

Na fase de conclusão podemos 
considerar os projetos executi-
vos que são projetos que tem 
mais detalhes.


