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bem como o controle da quilome-
tragem e até o controle de paradas.
A Universidade conta com uma fro-
ta de 59 veículos, sendo que desses 
59 alguns veículos atendem exclu-
sivamente ao CESAD, ao Campus 
de Lagarto, ao Campus de Itabaia-
na e ao Campus de Laranjeiras. A 
DITRAN atende à comunidade do 
Campus de São Cristóvão que conta 
com mais de 30.000 alunos. 
A Divisão de Transporte entra na 
segunda etapa das três previstas 
para sua modernização. A primei-
ra etapa foi referente à solicitação 
de veículos e à liberação das diárias 
em tempo hábil para as viagens; a 
segunda, que está sendo implanta-
da agora, é referente à reserva de 
veículos e um rigoroso controle de 
entradas e saídas; e a terceira eta-
pa será o Controle de Manutenção. 
Controle total de gastos com a ma-
nutenção e conservação dos veícu-
los que estará sendo implantada no 
início de dezembro de 2013.

Agosto 2013 - Ano 1 - n° 11

OBRAS EM FASE 
DE CONCLUSÃO

pg 02

PALESTRA SOBRE 
SEGURANÇA NO 
TRABALHO

pg 04

ORDENS DE SERVIÇOS 
REALIZADAS 

pg 04

SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO NA DIVISÃO DE TRANSPORTE 
(DITRAN) TOTALMENTE AUTOMATIZADA

O chefe da DITRAN Napoleão Pe-
reira dos Santos fala ao PREFCAMP 
Notícias sobre o novo sistema de so-
licitação de transporte da UFS.
“O novo sistema entrou em opera-
ção em julho desse ano e funciona 
da seguinte maneira: se for solicitado 
um veículo para se deslocar dentro 
da grande Aracaju, a solicitação deve 
ser feita no mínimo com 3 dias de 
antecedência, se for um deslocamen-
to intermunicipal são necessários 10 
dias e para uma viagem interestadual 
15 dias de antecedência.
Ainda estamos nos adaptando. Fa-
zendo ajustes junto com o CPD para 
tudo se encaixar conforme as neces-
sidades da comunidade. Os prazos 
para as solicitações foram cuidado-
samente estudados para que a Divi-
são de Transporte possa se organizar 
e atender todas as solicitações.” 
A DITRAN tem hoje total contro-
le de entrada e saída de veículos. O 
itinerário de cada um, para qual ati-
vidade cada veículo foi designado, 

A Divisão de Transporte da UFS entra numa etapa importante de suas atividades. Desde  julho desse ano toda movimentação de 
entrada e saída de  veículos passa  pelo sistema de automação do SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos). 

Fotos: Andreia Verona
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NUC. PETRÓLEO E GÁS ENG. ELÉTRICADIDÁTICA VII
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ACOMPANHE O ANDAMENTO DAS OBRAS DA UFS

Hospital de Medicina Veterinária

Depart. Engenharia de Alimentos

Reforma e adequação Didática V

Depart. Engenharia da Computação Estação de Tratamento de Esgoto

Depart. de Zootecnia Reforma e adequação Didática V

Galpão de Engenharia de Pesca Galpão de Biologia e Eng. Florestal

Galpão NUPEG Galpão Topogra� a e Eng. Mecânica  Prédio Materno-infantil - HU

Departamental Campus de Lagarto Vivência Campus de LagartoVivência Campus de Lagarto
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Relatório de Atendimentos
Atendimentos realizados pelos setores da 
PREFCAMP de Abril a Julho de 2013.

SERLIM
MÊS QUANTID

Abril 14

Maio 13

Junho 9

Julho 10

TOTAL 46

DITRAN - Viagens Intermunicipais
MÊS QUANTID

Abril 125

Maio 103

Junho 84

Julho 90

TOTAL 402

DITRAN - Viagens Interestaduais
MÊS QUANTID

Abril 7

Maio 8

Junho 7

Julho 4

TOTAL 26

DIMEQ
MÊS QUANTID

Abril 247

Maio 122

Junho 135

Julho 307

TOTAL 811

DIVAI
MÊS QUANTID

Abril 58

Maio 36

Junho 41

Julho 97

TOTAL 232

DIVIG - Ocorrências
MÊS QUANTID

Abril 44

Maio 38

Junho 20

Julho 38*

TOTAL 140

 
 *  07 veículos abertos, 14 salas/janelas abertas, 01 

luz acesa, 12 outras ocorrências.

O Jornal  PREFCAMP Notícias 
conversou com os Engenheiros 
de Segurança do Trabalho Carlos 
Alberto Ramos dos Santos e Marcos 
André Santos Guedes que atuam 
na área de Segurança do Trabalho 
da UFS e estão fazendo, junto aos 
funcionários e terceirizado da UFS, 
um trabalho de conscientização de 
segurança e uso dos Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI). 
A PREFCAMP, através da DIVAI, 
percebeu a necessidade de sensi-
bilizar os servidores quanto à uti-
lização dos EPI de forma mais efe-
tiva. Essa conscientização já havia 
sido feita anteriormente de forma 
mais pontual, mas necessitava ser 
abordada com mais profundidade 
e principalmente por pro+ ssionais 
da área. 
“Temos notado que o pessoal não 
dá muita importância para a se-
gurança, por isso, nas abordagens 
que temos feito aos funcionários, 
seja ele terceirizado ou não, perce-
bemos que existem duas situações; 
tanto por parte do não fornecimen-
to regular dos equipamentos de 
EPI, como por parte da resistência 
ao uso desses equipamentos. Então 
a palestra abordou duas situações: 
A questão da regularidade do for-
necimento dos equipamentos de 
EPI e também a sua utilização sis-
temática por parte dos servidores.” 
Comenta Marcos.
Uma outra questão abordada du-
rante a palestra foi a utilização dos 
óculos de proteção. Foi passado 
um vídeo especi+ camente sobre a 

proteção ocular. A diversidade da 
proteção ocular, ou seja, cada fun-
ção que o trabalhador desempenha 
tem uma proteção especí+ ca e um 
óculos especí+ co.
Era necessária uma melhor ade-
quação às normas de segurança no 
trabalho, tanto por parte dos servi-
dores da UFS, como por parte do 
pessoal terceirizado. Muitas vezes 
o trabalhador não se dá conta dos 
riscos que ele está exposto, os ris-
cos que são inerentes a cada fun-
ção. Daí a ideia de promover uma 
série de palestras sobre a Seguran-
ça do Trabalho. O pontapé inicial 
foi na PREFCAMP, mas a ideia é 
estender para toda a UFS. 
É importante frizar que a preocu-
pação é garantir a proteção do tra-
balhador da  UFS num todo, não 
só no Campus de São Cristóvão 
como nos outros campi. 
Qualquer gestor que queira promo-
ver palestras de segurança no tra-
balho para sua equipe pode entrar 
em contato com os Engenheiros de 
Segurança do1 Trabalho pelos tele-
fones 2105.6424 (Eng° Carlos) ou 
2105.6594 (Eng° Marcos).

PALESTRA SOBRE SEGURANÇA NO TRABALHO ATRAI 
DEZENAS DE SERVIDORES E TERCEIRIZADOS DA UFS

Foto: Eng° Carlos Alberto e Eng° Marcos Guedes

Fotos: Andreia Verona Fontes


