
 
 

- Nota de esclarecimento à comunidade acadêmica do ICBS - 
 

A Direção do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde vem a público prestar esclarecimentos acerca da 

infraestrutura do prédio principal. 

Tendo como base a responsabilidade e o compromisso desta gestão com os nossos alunos e com todos 

aqueles que compõem a comunidade acadêmica do ICBS, vimos informar que as providências necessárias e 

possíveis estão sendo tomadas para sanar ou minorar os efeitos negativos relacionados aos desafios enfrentados 

pela Instituição, especialmente em tempos de restrições orçamentárias. 

Apesar dos vários documentos demandados pela Diretoria sobre as condições das redes, elétrica e hidráulica, 

dentre outras necessidades, a Prefeitura Universitária não tem conseguido prestar o atendimento a contento, seja 

por falta de pessoal, seja por falta de insumos (materiais de toda ordem). 

De forma emergencial, a Diretoria tem conseguido realizar algumas melhorias com a utilização do cartão 

corporativo, dentro do permitido legalmente e com todas as contas aprovadas pelo ordenador de despesas. 

Contudo, os recursos disponíveis não possibilitam uma reforma completa das instalações. 

A rede elétrica, pela data de construção do prédio, está com graves e grandes problemas. Na mesma 

proporção está a demanda de recursos para a sua substituição, assim como também da central elétrica, algo em 

torno de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Alguém poderá dizer, “não adianta nada este levantamento, 

porque a Universidade não tem recursos nesta ordem”. Adianta muito, para que todos nós tenhamos noção da 

dimensão do problema! Como não vislumbramos em um futuro próximo a liberação deste valor, temos realizado 

ações pontuais. 

Visto que a sala 19 já sofre com os problemas elétricos há algum tempo, começamos por esta sala. A primeira 

pergunta que vem: Por que começar por esta sala (laboratório) e não por uma sala de aula? O quadro de disjuntores 

da sala 19 estava em curto e com risco de incêndio. Ressaltamos que esta sala abriga professores e estagiários do 

Departamento de Genética, que usam diariamente o local para pesquisa e, ainda, que ao quadro de disjuntores 

desta sala está ligado o fornecimento de energia elétrica da sala 20 (Laboratório de Criptógamas) e parte da rede do 

corredor onde estão as secretarias do Departamento de Entomologia e Fitopatologia e da Coordenação do Curso de 

Ciências Biológicas. Cabe ressaltar que todas essas salas/laboratórios estão com a rede elétrica interrompida desde 

o início da reforma. Na sequência de prioridades estão os laboratórios de aulas práticas, salas 18, 28, 53 e 29, 

devido aos mesmos problemas elétricos.  

 Em relação à obra do telhado, que se iniciou na gestão Solange Brandolini & Antonio Mayhé, as informações 

estão consolidadas nos relatórios da gestão à época. Destacamos algumas causas para o atraso da obra: a 

comissão de insalubridade interditou todas as obras de telhados na UFRRJ por questões de equipamentos de 

segurança do trabalho por mais de oito meses; contingenciamento de recursos pelo MEC; dificuldades financeiras 

da empresa prestadora de serviço; entre outras. Uma nova empresa foi contratada para finalizar a obra, e, no 

decorrer do contrato, a mesma apresentou restrições que impossibilitaram a realização de pagamento por parte da 

Universidade. As informações obtidas junto à Administração Superior, em reunião realizada em 19/03/2018, são de 

que os problemas foram sanados e a obra será retomada. 

Oportuno destacar, que ao final de cada ano é elaborado um relatório com as ações realizadas pela Diretoria do 

ICBS, aquelas que não prosperaram e a prestação de contas dos recursos recebidos. Esses relatórios foram 

apreciados e aprovados pelo CONSUNI/ICBS e esperamos que os membros do Conselho tenham divulgado entre 

seus pares. 

Informamos que o contrato com a empresa para manutenção predial está em fase de finalização por parte da 

Administração Superior e, tão logo sejam iniciados os trabalhos, as demandas poderão ser atendidas com maior 

brevidade. 

Lamentamos os transtornos causados e ratificamos nossa disponibilidade ao diálogo, mas a resolução não 

está unicamente na esfera da Diretoria do ICBS. Estamos em contato permanente com a Reitoria e a Prefeitura 

Universitária, e trabalhando para atender a todas as demandas o mais rápido possível.  

 

Gratas pela compreensão e pelo apoio de todos.                       

Solange Brandolini & Nivea Dias  (21/03/2018)    

 


