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Seropédica, 17 de novembro de 2017.  

 

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

 

Na manhã de hoje a PROAES foi informada por mensagem encaminhada por um dos 
representantes de andar do Alojamento Masculino M4 que os Alojamentos Universitários estavam 
sem abastecimento de água.  

 Na sequência, o Pró-Reitor de Assuntos Estudantis reportou a situação ao Prefeito 
Universitário da UFRRJ, solicitando o acionamento dos profissionais da CEDAE, com vistas a 
adoção de providências para a resolução imediata do problema. 

Também foi solicitado ao Diretor da Divisão de Residência Estudantil (DIRE) que proceda 
o acompanhamento dos serviços da CEDAE, a fim de manter a comunidade estudantil informada 
sobre o andamento dos trabalhos.  

Informamos que a falta de água no dia de hoje foi decorrente do entupimento de um dos 
filtros instalados pela CEDAE na tubulação que abastece o Prédio de Aulas Teóricas e os 
Alojamentos Universitários, cuja limpeza somente pode ser executada pelos funcionários desta 
empresa. O serviço foi realizado pela CEDAE no final desta tarde e o abastecimento de água já 
está voltando a sua normalidade.  

Em virtude da recorrência da falta de água nos Alojamentos Universitários causados por 
problemas de entupimento nos filtros e rupturas nas tubulações da rede de abastecimento externa 
e interna em nosso campus, a PROAES em conjunto com a Prefeitura da UFRRJ propuseram ao 
Magnífico Reitor a realização urgente de uma reunião de trabalho com a direção da CEDAE, para 
discutir a construção de uma solução conjunta para esta situação que afeta a comunidade 
estudantil alojada.   

Na expectativa de podermos contar com a compreensão e a colaboração de todos neste 
momento de dificuldades, desde já agradecemos.  

 

Atenciosamente, 

  

 

Prof. César Augusto Da Ros 
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis 

 
Juliana Arruda 

Pró-Reitora Adjunta de Assuntos Estudantis 
 

   


