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reforma e adequação dos banheiros do Alojamento Masculino 

M1 

 

Seropédica, 15 de agosto de 2017. 

 

Prezados(as) discentes moradores dos Alojamentos Universitários da UFRRJ,  

Informamos a todos que a partir do dia 21/08/2017 se iniciarão as obras de reforma e 
adequação dos banheiros nos três andares do Alojamento M1, no Campus de Seropédica. A 
execução destas obras possibilitará a efetivação de melhorias nas condições de permanência dos 
discentes, mediante a substituição das redes elétricas, hidráulicas e das instalações sanitárias, bem 
como a instalação de paredes divisórias que garantam a preservação da privacidade e da intimidade 
dos seus usuários.  

A viabilização da execução destas obras somente foi possível a partir da obtenção de parte 
dos recursos financeiros por meio de uma Emenda Parlamentar aprovada pelo Deputado Federal 
Miro Teixeira (REDE), em 2015, complementada com recursos do orçamento da UFRRJ. A partir de 
então foi encaminhado o processo licitatório, que foi vencido pela empresa São Jorge e São 
Gerônimo Reformas LTDA EPP (Processo nº: 23083.010728/2014-86), com previsão de duração 
de 180 dias. O acompanhamento destas obras será feito por uma comissão de servidores e 
representantes discentes do referido Alojamento, a ser nomeada por portaria emitida pela PROAES.   

Convém esclarecer que durante o período de execução das obras, os banheiros nos quais 
estas estiverem ocorrendo ficarão interditados para o uso, razão pela qual será necessário que os 
moradores do Alojamento M1 façam uso dos banheiros dos andares e alojamentos mais próximos. 
Por essa razão, solicitamos aos moradores dos demais Alojamentos Masculinos que colaborem ao 
máximo, com os moradores do Alojamento M1 durante o período de execução dessas obras, tendo 
em vista que neste e nos próximos anos, a Administração Central da UFRRJ fará novas solicitações 
de Emendas Parlamentares para a execução de reformas nos banheiros dos demais Alojamentos 
Masculinos.  

A fim de mitigar os transtornos causados aos moradores, a PROAES se reuniu com a equipe 
técnica da Coordenadoria de Projetos de Engenharia e Arquitetura (COPEA) e os representantes da 
empresa São Jorge e São Gerônimo Reformas LTDA EPP no dia 26/07/2017 para discutir a logística 
de execução das obras e, em breve, convocará uma reunião com os moradores do Alojamento 
Masculino M1 para prestar os esclarecimentos necessários. Na expectativa de podermos contar com 
o apoio, a compreensão e a colaboração de toda a comunidade estudantil residente nos Alojamentos 
Universitários, desde já agradecemos. 

 

Atenciosamente, 

  

 
Prof. César Augusto Da Ros 

Pró-Reitor de Assuntos Estudantis 
 

Profª. Juliana Arruda 
Pró-Reitora Adjunta de Assuntos 

Estudantis 

Josué Gonçalves Bahia 
Diretor da DIRE 

 
Rosenaldo Alves da Silva 

Chefe do SEMRE 

 
 


