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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

Construção/Reestruturação do Espaço dos Bicicletários
e construção de guarda-corpo

(MEM 007/2019)
Enviado em 31/01/2019

Remodelação da sala 143 
(MEM 004/2019)

Enviado em 18/01/2019

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

Calçada lateral ao córrego.

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

Solicitação enviada a PROINFRA em 27/06/2018. 
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. 

Solicitações em andamento:

Iluminação automática nos corredores dos prédios 
do CTISM

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

Memorando enviado em 27/06/2018.
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 solicitada 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.

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. 

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.

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. 

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. 

Corredores com iluminação insuficiente
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