
Relatório das principais ações desenvolvidas pela Proaes entre 2017 e 2019

Principais Ações desenvolvidas em 2017: 

1. Aprovação pelo Conselho Universitário (Consu), em sua 334ª Reunião Ordinária,

do Programa de Auxílios da Assistência Estudantil  (PAAE/UFRRJ), por meio da

Deliberação nº 15, de 31 de março de 2017. 

2. Aprovação pelo pró-reitor de Assuntos Estudantis da Instrução Normativa nº 03, de

12 de abril de 2017, estabelecendo a rotina dos procedimentos internos a serem

adotados  pela  Divisão  Multidisciplinar  de  Assistência  ao  Estudante  (Dimae)  e

setores  a  ela  vinculados  na  elaboração  dos  editais  seletivos  aos  auxílios  de

assistência estudantil.

3. Encaminhamento ao Consu da minuta de deliberação contendo a reformulação do

Regimento dos Alojamentos Universitários, a qual será apreciada na sequência da

aprovação do Código de Conduta Discente da UFRRJ. 

4. Encaminhamento  ao  Consu  da  minuta  de  deliberação  com a  reformulação  da

Política de Acolhimento às Pessoas em Situação de Violência na UFRRJ. 

5. Apreciação  no  Conselho  de  Administração  dos  Alojamentos  (CAA)  da  minuta

contendo a proposta de protocolo de mediação de conflitos de convivência entre

discentes, no âmbito da residência estudantil. 

6. Finalização da primeira etapa de reformulação do programa de Desenvolvimento

Acadêmico e Institucional (PDAI), em atendimento às recomendações da Auditoria

da Controladoria Geral da União (CGU), mediante o reenquadramento dos projetos

dentro  dos  critérios  estipulados  pelos  membros  da  comissão  designada  pela

Portaria nº 560/GR, de 25/4/2018. 

7. Publicação  do  Edital  nº  02/2017  (Dimae/Proaes/UFRRJ)  para  concessão  de

auxílios para o incentivo à permanência aos discentes dos cursos de graduação

presenciais, sendo concedidos: 690 Auxílios Pecuniários à Moradia; 690 Auxílios

Pecuniários ao Transporte; 1.520 Auxílios Não Pecuniários à Alimentação (Bolsa

Alimentação);  180 Auxílios Pecuniários à Alimentação;  e 760 Auxílios Didáticos

Pedagógicos. 



8. Publicação do Edital nº 04/2017 (Dimae/Proaes/UFRRJ) para concessão de auxílio

acessibilidade a discentes dos cursos de graduação presenciais,  no qual  foram

concedidos 15 Auxílios Acessibilidade. 

9. Publicação do Edital nº 05/2017 (Dimae/Proaes/UFRRJ) para concessão de auxílio

acessibilidade a discentes dos cursos de graduação presenciais,  no qual  foram

concedidos 15 Auxílios Acessibilidade.

10.  Publicação  do  Edital  nº  06/2017  (Dimae/Proaes/UFRRJ)  para  concessão  de

auxílio  creche  para  discentes  dos  cursos  de  graduação  presenciais,  com

concessão de 20 Auxílios Creche. 

11. Publicação do Edital nº 01/2017 (Proaes/Dire/Sere) para a concessão de auxílio

não financeiro à moradia nos alojamentos universitários da UFRRJ, aos discentes

dos cursos de graduação presencial do câmpus Seropédica, no 1º semestre de

2017, no qual foram concedidas 100 vagas para a moradia estudantil.

12. Publicação do Edital nº 02/2017 (Proaes/Dire/Sere) para a concessão de auxílio

não financeiro à moradia nos alojamentos universitários da UFRRJ, aos discentes

dos cursos de graduação presencial do câmpus Seropédica, no 2º semestre de

2017, no qual foram concedidas 100 vagas para a moradia estudantil. 

13.  Publicação  do  Edital  nº  01/2017  (Proaes-Proext/UFRRJ)  para  concessão  de

auxílio  de  incentivo  ao  esporte  para  discentes  dos  cursos  de  graduação

presenciais, com 144 auxílios concedidos. 

14.  Publicação  do  Edital  nº  02/2017  (Proaes-Proext/UFRRJ)  para  concessão  de

auxílio  ao  esporte  para  o  Departamento  de  Esportes  e  Lazer,  no  qual  foram

concedidos quatro auxílios.

15.  Início  da  execução  das  obras  da  primeira  etapa  da  reforma  do  Restaurante

Universitário  (RU)  do  câmpus  Seropédica,  licitada  no  âmbito  do  processo  nº

23083.010729/2014-21,  cuja  empresa  vencedora  do  certame  foi  a  Line  Pro

Engenharia LTDA EPP.

16. Publicação de 12 relatórios das visitas de acompanhamento das obras da primeira

etapa da reforma, ampliação e reestruturação do RU do câmpus Seropédica, nos

quais  consta  o  registro  fotográfico  dos  serviços  executados.  Estes  relatórios

encontram-se  disponíveis  para  consulta  em:  http://portal.ufrrj.br/proaes-divulga-

novo-relatorio-de-vistoria-das-obras-do-ru/ 

http://portal.ufrrj.br/proaes-divulga-novo-relatorio-de-vistoria-das-obras-do-ru/
http://portal.ufrrj.br/proaes-divulga-novo-relatorio-de-vistoria-das-obras-do-ru/


17. Aquisição  de  dois  tratores  com saldo  de  recursos  da  emenda  parlamentar  do

senador Lindberg Farias, os quais foram transferidos à Prefeitura Universitária da

UFRRJ  para  a  realização  de  serviços  de  roçada  no  câmpus  Seropédica,

contribuindo  para  a  melhoria  das  condições  de  segurança  dos  membros  da

comunidade universitária que transitam em seu interior.

18. Aquisição  de  equipamentos  para  o  RU  com  saldo  de  recursos  das  emendas

parlamentares do senador Lindberg Farias.  

19. Finalização  da  licitação  para  a  contratação  de  uma  empresa  fornecedora  de

refeições transportadas, embaladas na forma de quentinhas, ocorrida no âmbito

processo  nº  23083.003112/2017-00,  cujo  certame  foi  vencido  pela  empresa

Comissaria Aérea do Rio de Janeiro (Comrio), com a proposta de R$ 6,54. 

20.  Aquisição de duas tendas de modelo piramidal, de 10 x 10 metros de dimensão,

as quais foram instaladas em frente às portas de acesso do Salão Anexo do RU,

como área de apoio durante a execução da primeira e segunda etapas da reforma

do RU, acomodando seus usuários nos horários das refeições, licitadas no âmbito

do processo nº 23083.005201/2017-82.

21. Finalização da licitação para a contratação uma nova empresa especializada na

prestação de serviços continuados de cozinha industrial  para o RU do câmpus

Seropédica,  ocorrida  no  âmbito  do  processo  n°  23083.005880-2016-17,  cujo

certamente foi vencido pela empresa Rio Minas Soluções Especializadas. 

22. Finalização  da  licitação  de  uma  empresa  para  a  execução  dos  serviços  de

instalação de um novo sistema de exaustão para o RU do câmpus Seropédica, no

âmbito do processo nº 23083.001263/2017-15, cuja vencedora do certame foi a

empresa Ar Dutos Comércio e Instalações de Ar Condicionado LTDA-EPP.

23. Finalização  do  processo  de  licitação  de  uma  empresa  para  a  execução  dos

serviços  de  reforma  do  fogão  industrial  do  RU,  contida  no  Processo  nº

23083.004800/2016-06. 

24. Finalização da chamada pública do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na

qual a UFRRJ adquiriu produtos alimentícios dos agricultores familiares do meio

rural fluminense. 

25. Execução de serviços de reparos do cabo de fibra ótica que fornece a rede de

dados (internet)  para  os  alojamentos  universitários,  Sala  de  Estudos e  setores

administrativos  vinculados  à  Proaes  (RU,  Dire,  Sere,  Seape,  Digsaes  e

Manutenção), licitados no âmbito do processo n° nº 23083.008104/2017-41. 



26.  Início  da  execução  das  obras  de  reforma  dos  três  banheiros  do  prédio  do

Alojamento Masculino M1, licitadas no âmbito do processo nº 23083.010728/2014-

86, cuja empresa vencedora do certame foi a São Jorge e São Gerônimo Reformas

LTDA EPP. 

27.  Publicação de quatro relatórios das visitas de acompanhamento da execução das

obras da reforma dos banheiros do Alojamento Masculino M1, contendo registro

fotográfico  dos  serviços  executados,  os  quais  encontram-se  disponíveis  para

consulta  em  http://portal.ufrrj.br/proaes-divulga-relatorios-de-vistoria-das-obras-no-

alojamento-m1/ 

28.  Aquisição, por meio de doação do Comitê Olímpico, de 600 colchões para serem

distribuídos aos discentes moradores regulares dos alojamentos universitários.

29. Aquisição, por meio de doação do Comitê Olímpico, de 250 barreiras metálicas de

contenção, as quais foram instaladas ao longo do salão n° 2 e do Salão Anexo do

RU do câmpus Seropédica para servirem de organizadores de fila.

30.  Aquisição de  20  boilers em aço  inox (aquecedores  elétricos  para  água),  com

capacidade  de  500  litros,  para  instalação  nos  banheiros  dos  alojamentos

universitários.

31. Aquisição e instalação de bebedouros nos alojamentos universitários com saldo de

recursos da emenda parlamentar do senador Lindberg Farias. 

32. Aquisição de um trator novo para o RU, uma roçadeira e uma carreta agrícola para

o Setor de Manutenção da Residência Estudantil (Semre), a fim de viabilizar os

serviços de recolhimento e transporte de entulhos no entorno dos alojamentos. 

33. Aquisição de mesa de ping-pong, xadrez, totó e  hockey (disco) para a instalação

de uma sala de jogos geridos pela Atlética Central. 

34. Aquisição de armário deslizante para a Divisão Multidisciplinar de Assistência ao

Estudante (Dimae) para arquivar os processos do Setor de Bolsas e Auxílios ao

Estudantes (Sebae). 

35. Início  das  atividades  do  Projeto  de  Identificação  do  Perfil  Socioeconômico  e

Cultural do Discente Ingressante na UFRRJ, sob o acompanhamento da pró-reitora

adjunta de Assuntos Estudantis.

36. Início da execução das atividades no âmbito do  Projeto de Acompanhamento ao

Desempenho do Discente Beneficiado pelo Programa de Auxílios da Assistência

Estudantil (PAAE/UFRRJ).

http://portal.ufrrj.br/proaes-divulga-relatorios-de-vistoria-das-obras-no-alojamento-m1/
http://portal.ufrrj.br/proaes-divulga-relatorios-de-vistoria-das-obras-no-alojamento-m1/


37. Início da execução dos serviços de construção de uma sala de apoio às atividades

administrativas do Seape e de uma garagem para a guarda dos tratores e veículos

sob a responsabilidade da Proaes. 

38. Finalização da execução dos serviços de reparo, adaptação e pintura da sala nº 43

do P1, que atualmente está servindo de sede da Dimae.

39. Construção  de  uma  “brinquedoteca  ao  ar  livre”  junto  ao  Parque  Aldacyr  de

Medeiros, ao lado dos alojamentos femininos.

40. Participação nos encontros da Regional Sudeste do Fórum dos Pró-Reitores de

Assuntos Estudantis (Fonaprace). 

41. Planejamento da alocação dos recursos da ação 4.002 (Auxílio ao Estudante de

Ensino  Superior)  para  o  ano  de  2018,  no  âmbito  da  Comissão  Orçamentária

designada por portaria emitida pelo reitor. 

42. Participação do pró-reitor  de Assuntos Estudantis junto à comissão responsável

pela organização das solicitações de emenda parlamentar junto aos gabinetes dos

deputados e senadores federais da bancada do Rio de Janeiro para o ano de 2018.

43. Participação  nas  Reuniões  Ordinárias  Nacionais  do  Fonaprace,  na  sede  da

Andifes, em Brasília/DF. 

44. Participação  da pró-reitora  adjunta  de  Assuntos  Estudantis  na  coordenação do

Grupo de Trabalho  'Acessibilidade e Inclusão', da Regional Sudeste do Fonaprace.

45. Participação  do  pró-reitor  de  Assuntos  Estudantis  na  gestão  da  coordenação

nacional do Fonaprace, na condição de primeiro vice-coordenador nacional. 

Principais ações desenvolvidas em 2018: 

1. Finalização  da  licitação  para  a  contratação  de  uma  nova  empresa  para  o

fornecimento de refeições transportadas, embaladas na forma de quentinhas para

serem servidas no RU do câmpus Seropédica, ocorrida no âmbito do processo n°

23083.010008/2018-44,  cujo  certamente  foi  vencido  pela  empresa  VF da Rosa

Refeições Eireli, com a proposta de R$ 7,99 por refeição. 

2. Finalização  do  processo  de  licitação  de  uma  nova  empresa  de  serviços  de

manutenção predial, cujo certamente foi vencido pela empresa SM21, no qual se

garantiu uma equipe de funcionários específica para os alojamentos universitários. 



3. Finalização  da  elaboração  da  documentação  para  a  licitação  de  empresa

responsável  pela  instalação  de  um novo  sistema  de  vapor  do  RU,  contido  no

Processo nº 23083.004535/2018-10.

4. Finalização da elaboração da documentação referente à licitação de empresa para

a execução de serviços de reforma das câmaras frias do RU, contida no processo

nº 23083.024495.2018-22.

5. Finalização da elaboração da documentação referente à licitação de empresa para

a  execução  da  segunda  etapa  da  reforma  do  RU,  contida  no  processo  nº

23083.1417/2017-79. 

6. Publicação  de  quatro  relatórios  das  visitas  de  acompanhamento  das  obras  da

primeira  etapa  da  reforma,  ampliação  e  reestruturação  do  RU  do  câmpus

Seropédica,  nos  quais  consta  o  registro  fotográfico  dos  serviços  executados,

disponíveis para consulta em  http://portal.ufrrj.br/proaes-divulga-novo-relatorio-de-

vistoria-das-obras-do-ru/ 

7. Publicação de três relatórios das visitas de acompanhamento da execução das

obras da reforma dos banheiros do Alojamento Masculino M1, contendo registro

fotográfico  dos  serviços  executados,  disponíveis  para  consulta  em

http://portal.ufrrj.br/proaes-divulga-relatorios-de-vistoria-das-obras-no-alojamento-

m1/ 

8. Finalização da elaboração da documentação referente à licitação de empresa para

a execução das obras de urbanização da Praça da Alegria. 

9. Finalização da elaboração da documentação referente à licitação de empresa para

a execução das obras de reforma dos banheiros do Alojamento Masculino M2,

financiado com recursos de emenda parlamentar aprovada pelo deputado Jean

Wyllys. 

10. Finalização da elaboração da documentação para a aquisição de duas máquinas

novas para lavar, higienizar e esterilizar as bandejas, talheres e copos, tendo em

vista que as existentes no RU não estão mais em condição de uso, por estarem

danificadas  e  sem  condições  de  serem  reparadas,  razão  pela  qual  se  fez

necessário a sua substituição por novas.

11. Finalização  da  elaboração  da  documentação  para  a  aquisição  de  três  novos

panelões a vapor, com capacidade de 500 litros cada, contidos no processo nº

23083.002637/2017-10,  que  atualmente  está  com  carga  no  SSRP  para

http://portal.ufrrj.br/proaes-divulga-relatorios-de-vistoria-das-obras-no-alojamento-m1/
http://portal.ufrrj.br/proaes-divulga-relatorios-de-vistoria-das-obras-no-alojamento-m1/
http://portal.ufrrj.br/proaes-divulga-novo-relatorio-de-vistoria-das-obras-do-ru/
http://portal.ufrrj.br/proaes-divulga-novo-relatorio-de-vistoria-das-obras-do-ru/


providenciar  cópias  dos  Termos  de  Atas  de  Registro  de  Preços  e  demais

deliberações. 

12. Conclusão  da  execução  das  obras  de  reforma  dos  banheiros  do  Alojamento

Masculino M1 no câmpus Seropédica pela empresa São Jorge e São Gerônimo

Reformas LTDA EPP, licitada no processo nº 23083.010728/2014-86.

13. Conclusão dos serviços de adaptação do espaço físico da sala 43, no primeiro

andar do Pavilhão Central (P1), para servir como gabinete do diretor da Dimae.

14. Finalização  dos  serviços  de  construção  de  uma  garagem  para  a  guarda  dos

tratores,  veículos  e  equipamentos,  sob  a  responsabilidade  da  Proaes,  pelos

profissionais da empresa de manutenção predial SM21. 

15. Finalização dos procedimentos administrativos referentes à aquisição de gêneros

alimentícios (hortifrutigranjeiros e cereais) utilizados na produção das refeições nos

restaurantes universitários. 

16. Implantação de um sistema de controle de acesso informatizado para os discentes

beneficiários do Auxílio Não Financeiro à Alimentação (Bolsa de Alimentação) no

RU do câmpus Seropédica.

17. Aprovação do Código de Conduta Discente no Consu, por meio da Deliberação nº

45, de 31 de agosto de 2018.

18. Publicação do Edital nº 01/2018 (Dire/Proaes/UFRRJ) para a concessão de vagas

nos  alojamentos  universitários  do  câmpus  Seropédica  aos  estudantes  de

graduação presencial, no qual foram concedidas 100 vagas.

19. Publicação do Edital nº 02/2018 (Dire/Proaes/UFRRJ) para a concessão de vagas

nos  alojamentos  universitários  do  câmpus  Seropédica  aos  estudantes  de

graduação presencial, no qual foram concedidas 100 vagas.

20. Publicação  do  Edital  nº  01/2018  (Dimae/Proaes/UFRRJ)  para  concessão  de

auxílios para o incentivo à permanência aos estudantes dos cursos presenciais de

graduação, no qual  foram concedidos: 304 Auxílios Financeiros à Moradia;  129

Auxílios Financeiro  ao Transporte;  319 Auxílios Não Financeiros à  Alimentação

(Bolsa  Alimentação);  70  Auxílios  Financeiros  à  Alimentação;  e  358  Auxílios

Didático-pedagógicos.

21. Publicação  do  Edital  nº  02/2018  (Dimae/Proaes/UFRRJ)  para  renovação  dos

auxílios para o incentivo à permanência aos estudantes dos cursos presenciais de

graduação, no qual  foram concedidos: 379 Auxílios Financeiros à Moradia;  681



Auxílios Financeiro ao Transporte; 1.023 Auxílios Não Financeiros à Alimentação

(Bolsa  Alimentação);  110  Auxílios  Financeiros  à  Alimentação;  e  402  Auxílios

Didático-pedagógicos. 

22. Publicação do Edital nº 03/2018 (Dimae/Proaes/UFRRJ) para concessão de auxílio

acessibilidade a discentes dos cursos de graduação presenciais da UFRRJ, no

qual foram concedidos 10 Auxílios Acessibilidade. 

23. Publicação  do  Edital  nº  03/2018  (Dimae/Proaes/UFRRJ)  para  concessão  de

auxílios para o incentivo à permanência aos estudantes dos cursos de graduação

presenciais no câmpus de Nova Iguaçu, no qual foram concedidos: 144 Auxílios

Financeiros à Moradia e 54 Auxílios Não Financeiros à Alimentação. 

24. Publicação  do  Edital  nº  04/2018  (Dimae/Proaes/UFRRJ)  para  concessão  de

Auxílios Acessibilidade a discentes dos cursos de graduação presenciais, no qual

foram concedidos 15 auxílios.

25. Publicação do Edital nº 04/2018 (Dimae/Proaes/UFRRJ) para concessão de Auxílio

Creche  para  discentes  dos  cursos  presenciais  de  graduação,  no  qual  foram

concedidos sete auxílios. 

26. Publicação do Edital nº 05/2018 (Dimae/Proaes/UFRRJ) para concessão de Auxílio

Creche  para  discentes  dos  cursos  presenciais  de  graduação,  no  qual  foram

concedidos dez auxílios. 

27. Implantação de um posto de vigilância no RU, com servidores movimentados da

empresa CBTU, a fim de garantir a segurança do estabelecimento. 

28. Implantação de um posto de vigilância com servidores movimentados da empresa

CBTU para fazerem ronda no entorno dos alojamentos universitários. 

29. Participação do pró-reitor  de Assuntos Estudantis junto à comissão responsável

pela  organização  das  solicitações  de  emenda  parlamentar  nos  gabinetes  dos

deputados e senadores federais da bancada do estado do Rio de Janeiro para o

ano de 2019.

30. Participação  do  pró-reitor  de  Assuntos  Estudantis  na  gestão  da  Coordenação

Nacional do Fonaprace, na condição de coordenador nacional. 

31. Participação nas Reuniões Ordinárias Nacionais do Fonaprace, ocorridas na sede

da Andifes, em Brasília/DF. 



Principais ações desenvolvidas em 2019: 

1. Reorganização  da  gestão  de  pessoal  dos  setores  e  divisões  da  Proaes,  com

realocação e dispensa de servidores, a fim de melhorar a eficiência do trabalho e a

qualidade dos serviços prestados. 

2. Conclusão da reformulação do Regimento Interno da Proaes, em conformidade ao

Siorg, cujo processo foi encaminhado à Reitoria. 

3. Aprovação, na 361ª Reunião Ordinária do Consu, da Política de Acolhimento às

Pessoas em Situação de Violência na UFRRJ, por meio da Deliberação n° 58, de

30 de setembro de 2019. 

4. Publicação da Instrução Normativa nº 01 – Proaes, de 29 de novembro de 2019,

que estabelece critérios de ordem de prioridade de transferência para os  quartos

dos alojamentos com capacidade de residência para duas pessoas (conhecidos na

UFRRJ como “quartos de cabeceira”) para  discentes ocupantes de vaga regular

nos alojamentos. 

5. Conclusão  da  reformulação  do  Regimento  dos  Alojamentos  Universitários  da

UFRRJ, cujo processo foi encaminhado à Reitoria. 

6. Publicação do Edital nº 01/2019 (Dire/Proaes/UFRRJ) para a concessão de vagas

nos alojamentos universitários do câmpus Seropédica aos estudantes dos cursos

presenciais de graduação, sendo concedidas 100 vagas.

7. Publicação do Edital nº 02/2019 (Dire/Proaes/UFRRJ) para a concessão de vagas

nos alojamentos universitários do câmpus Seropédica aos estudantes dos cursos

presenciais de graduação, sendo concedidas 100 vagas. 

8. Publicação  do  Edital  nº  02/2019  (Dimae/Proaes/UFRRJ)  para  renovação  dos

auxílios para o incentivo à permanência aos estudantes dos cursos de graduação

presenciais  da  UFRRJ,  no  qual  foram  concedidos:  396  Auxílios  Financeiros  à

Moradia; 683 Auxílios Financeiros ao Transporte; 1.018 Auxílios Não Financeiros à

Alimentação (Bolsa Alimentação); 115 Auxílios Financeiros à Alimentação; e 399

Auxílios Didáticos-Pedagógicos. 

9. Publicação  do  Edital  nº  01/2019  (Dimae/Proaes/UFRRJ)  para  concessão  de

auxílios  de  incentivo  à  permanência  aos estudantes  dos cursos presenciais  de

graduação, no qual  foram concedidos: 284 Auxílios Financeiros à Moradia;  163

Auxílios Financeiros ao Transporte; 502 Auxílios Não Financeiros à Alimentação



(Bolsa  Alimentação);  50  Auxílios  Financeiros  à  Alimentação;  e  361  Auxílios

Didáticos-Pedagógicos. 

10.Publicação do Edital nº 01/2019 (Proaes-Proext/UFRRJ) para concessão de auxílio

de incentivo ao esporte para discentes dos cursos de graduação presenciais da

UFRRJ, no qual foram concedidos 60 auxílios. 

11.Publicação Edital  nº 04/2019 (Dimae/Proaes/UFRRJ) para concessão de auxílio

acessibilidade a discentes dos cursos presenciais de graduação, com concessão

de 15 auxílios.

12.Publicação do Edital nº 05/2019 (Dimae/Proaes/UFRRJ) para concessão de auxílio

creche para discentes dos cursos de graduação presenciais da UFRRJ, no qual

foram concedidos 14 auxílios. 

13.Conclusão da primeira etapa da reforma, ampliação e reestruturação do RU do

câmpus Seropédica pela empresa Line Pró Engenharia LTDA, licitada no processo

nº 23083.010729/2014-21, no qual estava previsto: i) ampliação da área da cozinha

principal (cocção dos alimentos) e de pré-preparo de saladas e sobremesas; ii)

construção  de  câmaras  climatizadas  para  a  coleta  correta  e  separação  dos

resíduos  orgânicos e  inorgânicos;  iii)  instalação de  uma nova rede  elétrica;  iv)

implantação de um novo sistema de exaustão; v) implantação de um sistema da

rede de vapor da cozinha. 

14.Conclusão  da  instalação  do  novo  sistema  de  exaustão  do  RU  do  câmpus

Seropédica pela empresa Ar Dutos Comércio e Instalações de Ar Condicionado

LTDA-EPP, licitada no âmbito do processo nº 23083.001263/2017-15. 

15. Implantação do sistema da rede de vapor da cozinha do RU do câmpus Seropédica

pela empresa Engtherm Comércio e Serviços Técnicos LTDA, licitada no âmbito do

processo n° 23083.004535/2018-10. 

16.Conclusão da reforma do fogão a gás da cozinha do RU do câmpus Seropédica,

licitada no processo n° 23083.004800/2016-06. 

17. Início  da  execução  das  obras  da  segunda  etapa  da  reforma,  ampliação  e

reestruturação do RU do câmpus Seropédica pela empresa Construtora Ferreira

Neves LTDA, licitada no âmbito do processo nº 23083.1417/2017-79, na qual está

previsto:  i)  ampliação  dos  salões/refeitórios;  ii)  modificações  na  área  de  servir

sucos; ii) reforma dos banheiros externos; iv) reforma da copa do salão anexo e

rebaixamento do seu teto; v) implantação de cobertura para proteção contra o sol e



a chuva nas laterais do RU; vi) implantação de rampas que possibilitem à melhoria

da acessibilidade dos discentes.

18.Publicação  de  cinco  relatórios  das  visitas  de  acompanhamento  das  obras  da

segunda  etapa  da  reforma,  ampliação  e  reestruturação  do  RU  do  câmpus

Seropédica, nos quais consta o registro fotográfico dos serviços executados. Estes

relatórios encontram-se disponíveis  para consulta  em  http://portal.ufrrj.br/proaes-

divulga-novo-relatorio-de-vistoria-das-obras-do-ru/ 

19.Publicação  de  um  relatório  das  visitas  de  acompanhamento  dos  serviços  de

reforma  e  adequação  do  sistema  de  exaustão  da  cozinha  do  RU  do  câmpus

Seropédica,  no  qual  consta  o  registro  fotográfico  dos  serviços  executados,

disponível  em  http://portal.ufrrj.br/proaes-divulga-novo-relatorio-de-vistoria-das-

obras-do-ru/ 

20. Início da execução dos serviços de reforma dos banheiros do Alojamento M2 pela

empresa  Noronha  Construções  e  Incorporações  LTDA,  licitada  no  âmbito  do

processo nº: 23083.002303/2018-27. 

21.Elaboração pela equipe da Proaes de um projeto de reforma e modernização das

instalações  elétricas  e  dos  banheiros  coletivos  dos  alojamentos  universitários

masculinos e femininos no câmpus Seropédica, com previsão de adequação da

infraestrutura para combate e prevenção de incêndios, o qual foi encaminhado à

Propladi  para servir  de base na elaboração da documentação para abertura de

processo licitatório – com vistas à contratação de empresa para elaborar projeto de

elétrica  para  os  prédios  dos  alojamentos  –  no  âmbito  do  processo  nº

23083.005583/2019-14,  cuja  vencedora  do  certame  foi  a  FGR  Arquitetura  e

Engenharia LTDA. 

22. Início  da  execução,  pelos  funcionários  da  empresa  SM21,  dos  serviços  de

adaptação dos espaços físicos de apoio às atividades administrativas do Setor de

Apoio Psicossocial ao Estudante (Seape). 

23. Início  da  execução,  pelos  funcionários  da  empresa  SM21,  dos  serviços  de

adaptação dos espaços físicos do Alojamento Feminino F6, antiga sede da Divisão

de Atenção à Saúde do Trabalhador (Dast), para servir de sede à Dire. 

24.Finalização  pela  equipe  da  Proaes  da  documentação  pertinente  à  abertura  de

licitação para aquisição de solução de controle do acesso informatizado nos RUs

de Seropédica e Nova Iguaçu (DOD, Estudo Preliminar, Termo de Referência e

Mapa de  Riscos),  compatível  com o módulo  previsto  no  Sistema Integrado  de

http://portal.ufrrj.br/proaes-divulga-novo-relatorio-de-vistoria-das-obras-do-ru/
http://portal.ufrrj.br/proaes-divulga-novo-relatorio-de-vistoria-das-obras-do-ru/
http://portal.ufrrj.br/proaes-divulga-novo-relatorio-de-vistoria-das-obras-do-ru/
http://portal.ufrrj.br/proaes-divulga-novo-relatorio-de-vistoria-das-obras-do-ru/


Gestão  (SIG),  encaminhada  à  Propladi,  com  processo  aberto  com  n°

23083.042186/2019-15.

25.Finalização  pela  equipe  da  Proaes  da  documentação  pertinente  à  abertura  de

licitação (DOD, Estudo Preliminar, Termo de Referência e Mapa de Riscos) com

vistas à contratação de empresa para o fornecimento de refeições transportadas,

embaladas  na  forma  de  quentinhas,  cujo  processo  foi  aberto  sob  o  nº

23083.014573/2019-61, com certame vencido pela empresa Premier Comércio de

Alimentos LTDA, com a proposta de R$ 7,38 por refeição. 

26.Finalização  pela  equipe  da  Proaes  da  documentação  pertinente  à  abertura  de

licitação (DOD, Estudo Preliminar, Termo de Referência e Mapa de Riscos) com

vistas  à  concessão administrativa  onerosa de uso de espaço físico,  no  RU do

câmpus  Seropédica,  com  objetivo  de  prestação  de  serviços  continuados  de

produção e distribuição de refeições, em lote único, por empresa especializada no

ramo de serviços de alimentação; com quantitativo estimado para 12 meses de um

total de 890.888 refeições, sendo 504.083 refeições de almoço, 239.623 refeições

de jantares e 147.182 de cafés da manhã, a serem distribuídos entre os turnos de

almoço e jantar e café da manhã aos estudantes da UFRRJ; processo aberto com

o n° 23083.021137/2019-49. 

27.Finalização  pela  equipe  da  Proaes  da  documentação  pertinente  à  abertura  de

licitação (DOD, Estudo Preliminar, Termo de Referência e Mapa de Riscos) com

vistas à contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais

especializados para elaboração de anteprojeto, projeto básico, projeto executivo,

da execução de serviços de manutenção e conserto do conjunto de câmaras frias,

localizadas  no  RU  do  câmpus  Seropédica,  cujo  processo  foi  com  o  n°

 23083.005583/2019-14. 

28.Finalização  pela  equipe  da  Proaes  da  documentação  pertinente  à  abertura  de

licitação (DOD, Estudo Preliminar, Termo de Referência e Mapa de Riscos) com

vistas à contratação de serviço de impressão (de tíquetes de alimentação) visando

atender  o Setor  de Venda de Tíquetes para o RU do câmpus Seropédica e a

Secretaria  Administrativa  do  Instituto  Multidisciplinar,  com  fornecimento  de

insumos, cujo processo foi com o n° 23083.043517/2019-34. 

29.Finalização  pela  equipe  da  Proaes  da  documentação  pertinente  à  abertura  de

licitação (DOD, Estudo Preliminar, Termo de Referência e Mapa de Riscos) com

vistas à aquisição de oito climatizadores para o RU do câmpus Seropédica, cujo

processo foi aberto pelo DMSA/Proaf com o nº 23083.002776/2019-13. 



30.Finalização  pela  equipe  da  Proaes  da  documentação  pertinente  à  abertura  de

licitação (DOD, Estudo Preliminar, Termo de Referência e Mapa de Riscos) com

vistas à aquisição de dois bebedouros industriais com capacidade de 200 litros

para o RU do câmpus Seropédica, cujo processo foi aberto pelo DMSA/PROAF

com o n° 23083.007378/2019-73.

31.Aquisição, no âmbito do processo n° 23083.014917/2019-32, de duas lavadoras de

louça industriais para a cozinha do RU do câmpus Seropédica.

32.Aquisição de três novos panelões a vapor,  com capacidade de 500 litros cada,

licitados no processo nº 23083.002637/2017-10, os quais já foram instalados na

cozinha do RU.

33.Participação  do  pró-reitor  de  Assuntos  Estudantis  na  gestão  da  Coordenação

Nacional do Fonaprace, órgão assessor da Andifes, na condição de coordenador

nacional. 

34.  Participação  nas  Reuniões  Ordinárias  Nacionais  do  Fonaprace,  na  sede  da

Andifes, em Brasília/DF.

Equipe de Gestão da Proaes

César Augusto Da Ros – pró-reitor de Assuntos Estudantis

Juliana Arruda – pró-reitora adjunta de Assuntos Estudantis

Josué Gonçalves Bahia – assessor especial de Assuntos Estudantis

Matildes  das  Dores  Oliveira  Carneiro  –  coordenadora  do  Setor  dos  Restaurantes

Universitários

Olívia Chaves de Oliveira – diretora da Divisão de Gestão de Suprimentos da Assistência

Estudantil

Tarcísio Correa Salles – diretor da Divisão Multidisciplinar de Assistência ao Estudante

Rosenaldo Alves da Silva – diretor da Divisão de Residência Estudantil


