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#Agenda

22-23/7 Conselhos de classe finais

Período de rematrícula para alunos em trancamento22/7 - 26/8 

23/7 Divulgação dos resultados finais

Data limite para registro e encerramento de pareceres no sistema24/7 
 acadêmico - Subsequentes

Recesso escolar 25/7 

Data limite para registro e encerramento de pareceres no sistema 27/7 
acadêmico para a modalidade PROEJA

24º Festival Internacional de Inverno da UFSM 28/7 

Início do 2º semestre letivo de 20195/8 

Sessão Solene de Outorga de Título Doutor Honoris Causa a 5/8 
António Manuel Seixas Sampaio da Nóvoa

Solicitações
Inauguração de duas novas salas e um espaço para 

estudos e apoio pedagógico

Remodelação da sala 143 
(MEM 004/2019)

Enviado em 18/01/2019

Solicitação enviada em 18/01/2019.
Divisão da sala do antigo estúdio do EaD para criação de 3 novos espaços: nova 

oficina multiuso/DT; laboratório de física/matemática e sala de professores. A 
execução desta demanda está contemplada na obra de reforma do prédio 5, 
permitindo assim oferecer melhor remanejamento nos espaços do CTISM.

Revitalização e pavimentação do estacionamento 
entre o prédio 5B e 5D

(MEM 018/2018)
Enviado em 21/06/2018

Originalmente solicitou-se a instalação de pavers e a construção de uma 
estrutura em concreto para a instalação dos containers/baús no espaço ao fundo 
do prédio 5D/5E. Em função da inviabilidade técnica para a realização do solicitado 
em razão do local estar em área de preservação ambiental, foi então solicitado a 
construção de um estacionamento entre os prédios 5D e 5B, começando na rua, 
até a porta lateral do prédio 5D.

Solicitações em andamento:

Iluminação automática nos corredores dos prédios 
do CTISM

Revitalização e pavimentação do estacionamento 
entre o prédio 5B e 5D

Originalmente solicitou-se a instalação de pavers e construção de estrutura em 
concreto para instalação dos containers / baús no espaço ao fundo do prédio 5D / 
5E. Em função da inviabilidade técnica para isso (local encontra-se em área de 
preservação ambiental), foi então solicitado a construção de um estacionamento 
entre os prédios 5D e 5B, começando na rua, até a porta lateral do prédio 5D, 
demanda está em tratamento na PROINFRA.

Memorando enviado em 27/06/2018.Foi realizado o projeto pela equipe do DT para implantação de iluminação 
automática em todos os corredores de todos os prédios do CTISM. Foi realizado o 
registro de preço dos materiais e seu empenho em novembro de 2019. Os materiais 
estão sendo recebidos nas próximas semanas serão implantados nos espaços da 
instituição, o que resultará em maior eficiência energética dos sistemas de 
iluminação.

Construção/Reestruturação Espaço bicicletários e 
guarda corpo córrego

Construção de cobertura em frente a entrada principal 

Solicitação enviada em junho de 2019.
Construção de um espaço amplo junto a porta principal do CTISM com cobertura 

para que os alunos e servidores possam circular neste local protegidos de 
intempéries. Também há previsão da remodelação da portaria do CTISM, de forma 
a ser um ponto de controle no acesso ao prédio. 

Solicitado via memorando em 31/01/2019. Onde solicita-se a remodelação de 
espaços para instalação de bicicletários em todos os prédios do CTISM. Além disso, 
foi solicitada a instalação de um guarda-corpo ao longo de toda a calçada próxima 
ao córrego. 

Os bicicletários foram projetados e enviados para registro de preço pelo DT. 
Porém, infelizmente não houveram ofertadas válidas. Desta forma, os bicicletários 
serão construídos pelo DT. Cada um terá espaço para pelo menos 10 bicicletas, 
considerando a ancoragem segura da bicicleta, através do quadro, para evitar 
furtos. Além disso, foi projetado de acordo com as recomendações técnicas para 
suportar bicicletas de qualquer tamanho e formato. Para a instalação do guarda-
corpo, a maior parte dos materiais consiste no reaproveitamento das grades 
removidas do prédio 5C.

Estacionamento para motos

Foi solicitado o projeto e construção de uma área adequada para 
estacionamento de motos, com cobertura, nos fundos do prédio 5, de forma a 
incentivar o uso deste local. Assim organizando e restringindo o estacionamento 
irregular utilizado especialmente à noite, junto às calçadas do prédio 5. 

Solicitação enviada a PROINFRA em 27/06/2018. 

Modificações realizadas:

Reforma do prédio 5C Laboratório de Informática para Alunos

Esse laboratório é exclusivo para realização de atividades acadêmicas e/ou 
projetos na área do curso (TCC, estágio, projetos desenvolvidos em disciplinas 
regulares, etc). Há regras específicas para uso do espaço, e o acesso é controlado 
através do uso de cartão RFID. O espaço está em uso desde Agosto de 2019.

Foi concluída a instalação do laboratório de informática, na sala 302 do prédio 
5C, destinado para uso dos alunos dos cursos da área (CST em Redes de 
Computadores e Integrado em Informática para Internet). O espaço conta com 14 
computadores que irão atender a uma demanda antiga, disponibilizando um 
espaço adequado para a realização de trabalhos acadêmicos. 

O prédio 5C passou por ampla reforma no primeiro semestre de 2019, onde 
foram recuperados reboco, vedação de esquadrias, pintura de toda a parte externa 
do prédio, instalação de sistema de drenagem de todos os AC, troca de portas, 
recuperação parcial de pisos (partes danificadas) e especialmente fechamento dos 
corredores com esquadrias. Este último é uma demanda antiga, já que causava 
danos ao prédio, além de inviabilizar a circulação de alunos e servidores em dias 
chuvosos.

 Com o fechamento o problema foi resolvido de forma permanente. A reforma foi 
realizada durante o calendário acadêmico regular, demandando colaboração e 
compreensão dos  usuários durante sua execução. Durante a reforma identificou-
se a necessidade de substituir o telhado do prédio em função péssimo estado em 
que se encontrava, sendo a causa de diversas infiltrações. Como não fazia parte do 
levantamento inicial, esse serviço está sendo executado em dez/2019, e deve estar 
concluído nas próximas semanas. 

Instalação de portas de vidro em todos os 
departamentos e alguns espaços multiuso

Reestruturação da sala de equipamentos do prédio 5C

A sala de equipamentos é onde ficam os principais servidores e racks de 
distribuição da rede lógica para o CTISM. A sala atual já estava com espaço 
inadequado, sendo solicitada sua expansão e criação de um espaço para 
almoxarifado exclusivo da informática. Empenhos já realizado e com os materiais 
disponíveis, aguardando empresa terceirizada executar a obra.

Enviado em 19/09/2018.

Dep. Técnico. Também foram instaladas portas de vidro em espaços multiuso, 
como sala de projetos (sala 112, prédio 5D), sala de convivência de servidores 
(antiga direção) e sala de convivência dos alunos (antiga vice-direção).

Foi realizada a implantação de portas de vidro nos acessos principais de todos os
departamentos do CTISM: Dep. Administrativo, Dep. de Ensino, Direção, DREC e

Instalação de divisórias no laboratório de usinagem

Uma demanda proveniente da área de mecânica solicitou a criação de uma sala 
interna ao laboratório de usinagem, de forma a permitir isolar o uso das máquinas e 
equipamentos deste laboratório, dos usuários desta sala, provendo assim maior 
segurança. As divisórias foram implantadas em novembro de 2019.

Remodelação do antigo estúdio (sala 143)

Novo espaço direção

Reestruturação da salas 362 e 361, no anexo B, de forma a acomodar o espaço 
da direção, incluindo pintura e instalação de divisórias para construção de uma 
espaço apropriado. Também foi construída uma divisória de gesso neste espaço 
para implantar uma sala de reuniões, com espaço adequado para até 20 pessoas, 
equipamento de videoconferência e TV. 

Solicitado em 19/09/2018. 

Nova sala para a Coordenação de Registros Escolares 
e Arquivo Setorial

O CTISM agora conta com duas novas salas e um espaço para estudos e apoio 
pedagógico. As novas salas são a sala de reuniões, que dispõe de uma mesa com 
capacidade para 16 lugares, sistema de áudio e vídeo com televisor e notebook e 
em breve também disponibilizará equipamento de videoconferência e a sala de 
convivências dos servidores docentes e técnico administrativos do CTISM em 
momentos de intervalo e para a realização de reuniões ou estudos em um ambiente 
diferenciado. 

Correções no prédio 5D

Portas de vidro nos Departamentos do CTISM.

Espaço para estudos.

Solicitação enviada em 18/01/2019
Realizada a instalação de divisórias na sala 112 (prédio 5), de forma a acomodar o 

novo espaço da Coordenação de Registros Escolares e Arquivo Setorial. As 
instalações de AC, pontos de rede lógica, elétrica e instalação do arquivo móvel 
foram providenciadas pelo DT. A montagem das divisórias e pintura da sala foi 
executada pela equipe de manutenção da PROINFRA.

Laboratório de Informática, sala 302 prédio 5C.
Prédio 5C após a reforma.
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