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Na ocasião, o vice-reitor da UFS, 
professor André Maurício Con-
ceição de Souza, destacou a im-
portância de uma biblioteca na 
construção de toda e qualquer 
universidade e dos profi ssionais 
que ajuda a formar. “O primei-
ro lugar de uma universidade é 
a biblioteca. É lá que todos os 
envolvidos na construção desse 
espaço têm acesso ao saber, às 
histórias que não vivenciaram, 
mas cujo conhecimento lhes 
serão necessário.” Salientou o 
vice-reitor. 
O professor Angelo Roberto An-
toniolli, reitor da UFS, também 
enalteceu o papel da BICEN du-
rante a solenidade. “São essas 

demandas que foram atingidas 
nos últimos meses e que agora 
temos o prazer de inaugurar. 
As novas instalações da BICEN 
incorporam as novas tecnolo-
gias da informação, melhoram a 
comodidade dos seus leitores e 
pesquisadores. Quem frequenta 
a BICEN há anos certamente há 
de concordar que ela vive hoje 
um grande momento, sobretudo 
com a ampliação do seu acervo 
e a automatização dos seus ser-
viços”, disse o reitor. A BICEN 
tem hoje cerca de 45 mil publi-
cações e um total aproximado 
de 130 mil volumes de livros. A 
UFS continua crescendo.
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OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BICEN 
É ENTREGUE À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA

O reitor da Universidade Federal de 
Sergipe, professor Angelo Rober-
to Antoniolli, entregou à comu-
nidade universitária as obras de 
reforma e ampliação da Bibliote-
ca Central (BICEN), Campus de 
São Cristóvão. Foram 2.122,6m² 
de área reformada e 3.156,0m2 de 
área ampliada, incluindo salas de 
acervos, informática, periódicos, 
banheiros, alojamento, gabinetes, 
projeção, sala de leitura, sala de 
reuniões, documentação ofi cial, 
hall dentre outras, num valor de 
R$ 4.267.020,94. 
De acordo com a diretora da BI-
CEN, Zerlaide Pimentel, a nova 
estrutura possibilita a todos os 
usuários uma melhoria não só 
no conforto, mas no próprio 
acesso aos acervos da institui-
ção. “Redimensionamos todo 
o layout e fi zemos a ampliação 
dos espaços de pesquisa. Isso, 
além do conforto, faz com que 
os usuários tenham mais facili-
dade na consulta a todo o mate-
rial do acervo da UFS”, disse. Fotos: Schirlene Reis -Ascom/UFS
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Relatório de Atendimentos
Atendimentos realizados pelos setores da 
PREFCAMP de março a junho de 2013.

SERLIM
MÊS QUANTID

Março 10

Abril 14

Maio 13

Junho 9

TOTAL 46 

DITRAN - Viagens Intermunicipais
MÊS QUANTID

Março 131

Abril 125

Maio 103

Junho 84

TOTAL 443

DITRAN - Viagens Interestaduais
MÊS QUANTID

Março 9

Abril 7

Maio 8

Junho 7

TOTAL 31

DIMEQ
MÊS QUANTID

Março 206

Abril 247

Maio 122

Junho 135

TOTAL 710

DIVAI
MÊS QUANTID

Março 92

Abril 58

Maio 36

Junho 41

TOTAL 227

DIVIG - Ocorrências
MÊS QUANTID

Março 23

Abril 44

Maio 38

Junho 20*

TOTAL 125
 *  04 veículos abertos, 04 salas/janelas abertas, 

01condução ao hospital, 02 colisões de veículos, 
09 outras ocorrências.

O reitor da UFS, professor Angelo Ro-
berto Antoniolli, entregou ao Ministé-
rio dos Esportes o projeto para a rea-
lização da obra de construção de uma 
pista de atletismo, de alto impacto, no 
Campus de São Cristóvão. A obra está 
avaliada em R$ 4 
milhões e deve co-
meçar ainda no de-
correr deste ano. 
O vice-reitor André 
Maurício de Souza 
destacou que a UFS, 
além de dispor do 
espaço físico ade-
quado, já tem o pro-
jeto básico para construção da pista de 
atletismo. Ele destacou ainda a necessi-
dade de atender às demandas da UFS e 
da sociedade sergipana, principalmente 
dos praticamentes de esportes.
A pista de atletismo profissional terá 

CAMPUS DE SÃO CRISTÓVÃO GANHARÁ 
PISTA DE ATLETISMO PROFISSIONAL

oito raias e arquibancadas para in-
centivar o esporte e as competições. 
Além da pista de atletismo, o Depar-
tamento de Educação Física em bre-
ve vai receber também outras obras 
de reforma e ampliação, como obra 

de acessibilidade, 
laboratório de in-
formática, salas de 
professores e aca-
demia. 
A academia vai 
ser instalada onde  
hoje funciona o 
ginásio de dança e 
no andar superior 

será a sala de dança com adaptações 
apropriadas para atender as necessi-
dades específicas desta atividade. Será 
construído também um outro prédio 
com três quadras para os esportes de 
raquetes.

O atual sistema de tratamento de es-
gotamento sanitário do Campus de 
São Cristóvão é formado por duas la-
goas de estabilização ocupando uma 
área de 31.200,00m2. O PRAD (Plano 
de Recuperação de Áreas Degrada-
das) desativará as atuais lagoas de es-
tabilização e sua área, atualmente de-
gradada, dará lugar 
a reservatórios de 
acúmulo de águas 
pluviais que ser-
virão de irrigação 
de áreas gramíneas 
e paisagísticas do 
Campus. Após um 
ano ocorrerá a de-
sativação e limpeza 
total das lagoas e 
haverá a sua interligação com a rede 
de drenagem existente.
Nesse novo sistema, os efluentes serão 
bombeados para a ETE e, após o tra-
tamento, as águas serão reutilizadas 
para fértil-irrigação atingindo uma 

área de 32.657,00m2.
Essa obra de grande importância para 
o meio ambiente representará mais 
uma iniciativa da UFS na destinação 
correta dos seus resíduos.
Seu valor está orçado em R$ 4.166.024,38 
(quatro milhões, cento e sessenta e seis 
mil, vinte e quatro reais e trinta e oito 

centavo), sendo 
R$ 3.675.322,31 
(três milhões, 
seiscentos e se-
tenta e cinco mil, 
trezentos e vinte 
e dois reais e trin-
ta e um centavos) 
de serviços e R$ 
490.702,07 (qua-
trocentos e no-

venta mil, setecentos e dois reais e sete 
centavos) de equipamentos.
Serão construídas uma rede de esgoto 
sanitário e três estações elevatórias.
As obras já foram iniciadas e serão 
concluídas em 2014.

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) SERÁ 
CONSTRUÍDA NO CAMPUS DE SÃO CRISTÓVÃO

Obra da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)
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ACOMPANHE O ANDAMENTO DAS OBRAS DA UFS

Hospital de Medicina Veterinária

Depart. Engenharia de Alimentos

Reforma e adequação das didáticas

Didática VII Depart. Engenharia Florestal

Depart. de Zootecnia Didática VII

Galpão de Engenharia de Pesca Galpão de Topografi a

Galpão de Engenharia Mecânica Anexo Hospital Universitário (HU)  Prédio Materno-infantil - HU

Departamental Campus Lagarto Centro de Vivência Campus LagartoDepartamental CampusLagarto
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peza de salas de aula e banheiros, utilizar 
fiscais nas didáticas para o atendimento 
em tempo hábil de serviços não previs-
tos na rotina de limpeza.

Que providencias foram efetivamente 
tomadas?
A primeira providência para atender 
as novas demandas por serviços de 
limpeza foi solicitar ao Prefeito do 
Campus, o aumento no quadro de 
pessoal terceirizado. Na oportunida-
de, foi autorizada a contratação de 27 
novos funcionários, quantitativo esse 
que não contemplou totalmente as 
reais necessidades. No entanto, no se-
gundo semestre de 2012 conseguimos 
adequar esse quantitativo. 
Atualmente temos 147 serventes de 
limpeza, 34 auxiliares de serviços ge-
rais e 20 jardineiros, distribuídos nos 
5 campi e nas 5 áreas descentralizadas 
do Campus de São Cristóvão. Esses 
funcionários terceirizados trabalham 
em regime de 44 horas semanais e no 
horário especial das 6:00 às 18:00 ho-
ras, sendo que esse horário especial 
é desenvolvido apenas nas DID´s do 
campus de São Cristóvão, nos demais 

setores os horários são normalmen-
te das 7:00 às 17:00 horas. Em setores 
como a BICEN, disponibiliza-se tercei-
rizados até as 20:00 horas, devido as ne-
cessidades específicas inerentes ao setor. 
Todas as atividades realizadas por essa 
equipe é supervisionada por esta as-
sessoria, com a colaboração do chefe 
do Setor de Limpeza (SERLIM) no 
campus de São Cristovão e servidores 
do quadro para tal atividade nos de-
mais campi. 
Após as adequações dos serviços de 
manutenção das áreas internas e ex-
ternas de todos os campi, observou-se 
uma melhora significativa, fato esse 
reconhecido pela comunidade univer-
sitária, pois há vários meses não rece-
bemos reclamações acerca dos referi-
dos serviços.  

Bacharel em Secretariado Executivo pela UFS em 2013. É assessora Técnica do Gabinete do Prefeito desde 2008, onde responde pela Coor-
denação das atividades administrativas do gabinete, além de supervisionar os serviços de limpeza e manutenção dos 5 campi e das 5 áreas 
descentralizadas da UFS.

Entrevista 4Edileuza Andrade dos Santos 

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

Quais suas atribuições no gabinete da 
Prefcamp?
Como assessora do prefeito, além das 
responsabilidades inerentes da secre-
tária, tenho a incumbência de super-
visionar as atividades de limpeza e 
conservação dos Campi da UFS (Saú-
de, Laranjeiras, Lagarto, Itabaiana e 
São Cristóvão). 
Com o aumento da estrutura física do 
Campus de São Cristóvão a ampliação 
do Campus de Itabaiana e Inaugura-
ção do Campus de Lagarto, essa ativi-
dade cresceu de maneira significativa. 

Quais as dificuldades encontradas 
atualmente para a manutenção dos 
serviços de limpeza nos Campi diante 
do cenário atual de obras?
O aumento progressivo do número de 
obras nos CAMPI também promoveu 
um aumento das demandas de ativi-
dades de supervisão. No entanto o 
elevado número de obras no campus 
de São Cristovão não tem apresentado 
dificuldades, só a obra de climatização 
das didáticas é que trouxe preocupa-
ções devido o aumento na frequência 
de manutenção dos referidos prédios. 
Para minimizar essa situação foi colo-
cado nestas didáticas um reforço de 
pessoal nos horários de pico.
Por isso, foi necessário tomar algumas 
atitudes para suprir essas novas de-
mandas por serviços de limpeza, tais 
como: aumentar o número de terceiri-
zados, definir novas rotinas para lim-

Atualmente temos 147 serven-
tes de limpeza, 34 auxiliares de 
serviços gerais e 20 jardineiros 
distribuídos nos 5 campi.


