
Reitoria Itinerante

Prestação de contas - entregas

Diretoria Geral



• Readequação da rede elétrica/usina fotovoltaica;

• Melhorias na infraestrutura dos laboratórios e dos setores do 
campo;

• Atualização do parque tecnológico em sintonia com o PDTI;

• Investimento na infraestrutura de água e tratamento de efluentes.

Pautas prioritárias



  A prestação de contas da Reitoria Itinerante aconteceu no dia 26 de 
novembro com a participação do reitor, pró-reitores e equipe da reitoria, 
juntamente com a diretoria do Campus, com o objetivo de apresentar os 
encaminhamentos e resultados alcançados das demandas indicadas 
nas etapas de 2018 do projeto.

Prestação de Contas 2019



Instalação de quadros de vidros nas salas de aula – R$ 32.776,23

Prestação de Contas 2020

Entregas



Pintura dos alojamentos e Prédios Pedagógico e Centro Tecnológico 
– R$ 360.445,04



Reforma dos beirais dos Prédios Pedagógico e Centro Tecnológico 
R$ 18.299,68



Reforma do telhado da sala de aula do setor de Culturas Anuais – R$ 
8.700,08



Adaptação do depósito de sementes do Setor de Culturas Anuais – 
R$ 58.860.87



Reforma do telhado da Estação Meteorológica – R$ 3.152,26



Reforma do telhado do Setor de Mecanização Rural – R$ 47.928,20



Reforma do telhado da Serralheria e Marcenaria – R$ 44.185,36



Reforma do telhado do galpão de máquinas e implementos do Setor 
de Mecanização Rural e adequação do espaço com 2 salas de

aulas para Infraestrutura - R$ 229.398,88



Reforma do Galpão de Aves de Postura – R$ 38.263,07



Recuperação dos galpões de secagem, beneficiamento e
armazenamento de café – R$ 122.452,51



Reforma do telhado e das estruturas internas com mudança da sala 
de ordenha do estábulo situado no Setor de Animais de Grande Porte
(iniciada) – R$ 238.429,89



Reforma do Centro de Ciências Biológicas (iniciada)
OS 11-2019 - R$ 500.716,34 



Aquisição de 63 computadores para atendimento ao Ensino e à
Administração



Aquisição de equipamentos para criação de um Laboratório de
Robótica/Maker



• Projeto do Laboratório de Micropropagação (aguardando recurso) - R$ 
38.100,00;

• Rede elétrica (finalizando o RDC) - R$ 494.999,99;

• Usina Fotovoltaica (contrato sob revisão) - R$ 500.000,00;

• Setor de Animais de Médio Porte - Caprino (aguardando Ordem de serviço) 
- R$ 199.163,74,00;

• Adaptação do Setor de Olericultura para abrigar o Laboratório de Hidráulica 
(aguardando Ordem de serviço) - R$ 209.015,90

Demandas em vias de contratação
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