
 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES 

 
1. Relatório da 2ª visita de acompanhamento da execução das obras da 2ª etapa da 

reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica: 

 

No dia 12 (doze) de abril de 2019 (dois mil e dezenove), às 9h00min da manhã, 

compareceram nas dependências do canteiro de obras montado pela empresa Construtora 
Ferreira Neves, junto ao Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, os seguintes 
servidores: Ruy P. Athayde Filho (COPEA/PROPLADI), Tanusa Oliveira Bandeira 
(COPEA/PROPLADI), Rodrigo Cabral de Freitas (COPEA/PROPLADI), César Augusto Da Ros 
(PROAES), Matildes das Dores de Oliveira Carneiro (PROAES/RU), André Luís Vieira Ferreira 
(PROAES/RU) e a encarregada da obra da empresa supracitada, a engenheira civil Margarete 
Pereira Rodrigues para realizarem a segunda visita de acompanhamento da execução da 
segunda etapa das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, 

licitada no âmbito do processo nº: 23083.1417/2017-79.  

Durante a realização da visita verificou-se que foram executados os seguintes serviços:  

1) Instalação da rede de esgoto junto às câmaras frias; 

2) Início do chapisco para a implantação do revestimento cerâmico do corredor de acesso 
às câmaras frias; 

3) Construção dos suportes de alvenaria para as bancadas do açougue; 

4) Execução da fundação da área de expansão do refeitório número 02 (Salão 02);  

5) Demolição da antiga calçada para a posterior instalação do piso da área de expansão do 
refeitório nº 02 (Salão 02). 

 

Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico do canteiro de obras, cujas 
imagens estão anexadas a este relatório.  

E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a 
vistoria, cujo relatório foi por mim redigido.  

 

 

 

César Augusto Da Ros 

 Pró-Reitor de Assuntos Estudantis  
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2. Registro Fotográfico da 2ª vistoria da Comissão de Acompanhamento da execução 
da segunda etapa das obras da reforma do RU do Campus de Seropédica:  

 

 
Foto 01 - Instalação da rede de esgoto junto às câmaras frias. 

 
 

 
Foto 02 - Início do chapisco para a implantação do revestimento cerâmico do corredor de 

acesso às câmaras frias 
 



3 

 

 
Foto 03 - Construção dos suportes de alvenaria para as bancadas do açougue 

 

 
Foto 04 - Construção dos suportes de alvenaria para as bancadas do açougue 
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Foto 05 - Execução da fundação da área de expansão do refeitório número 02 

 

 
Foto 06 – Demolição da antiga calçada para a posterior instalação do piso da área de expansão 

do refeitório nº 02 


