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Lançamento do Boletim Informativo do CCSLançamento do Boletim Informativo do CCS 

A comunidade acadêmica do Centro de Ciências da Saúde agora contará mensalmente com o seu 
Boletim Informativo próprio. O objetivo é divulgar as ações da Gerência Técnica Administrativa, seus 
Núcleos e Divisões. 
O boletim será apenas eletrônico e sua divulgação ocorrerá na reunião de Conselho de Centro, nos e

-mails, Facebook e nosso site (www.ufrb.edu.br/ccs).  

 

Guarita Principal 

A Gerência Técnica do CCS está finalizando o processo de contratação de pessoa física para realizar 
o trabalho na guarita previsto para ocorrer no mês de fevereiro. 

Dificuldades: 

1- Atraso na conclusão das obras (Sede administrativa, Biblioteca, 2º Pavilhão de Aulas e Pavilhão 
de Laboratórios) para atender as demandas de espaço feitas por docentes, técnicos e alunos. 

 
2 – Falta de empresas na região com documentação completa para atender aos processos licitató-

rios e que tenham interesse de trabalhar para o governo. 

 

Placas Identificadoras 

Em breve teremos a identificação interna de todo o espaço físico do CCS. As placas serão confeccio-

nadas pela Superintendência de Educação a Distância – SEAD e a PROPLAN que, buscando uma 

melhor identidade visual e sistematização da sinalização interna dos prédios administrativos da 

UFRB, baseados no principio da economicidade, uniu recursos e conhecimento desta instituição, que 

através do Laboratório de Tecnologias Educacionais estará confeccionando placas de sinalização em 

mdf e acrílico para uma melhor acesso e acessibilidade da comunidade acadêmica. 
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Tecnologia da Informação 

Atendimentos em todo Centro: 

(Pavilhão de aulas, UMEPES, Pavilhão 

Multidisciplinar, Laboratórios de 

Ensino e Pesquisa, PROPAAE, 

Residência Estudantil, Biblioteca, 

Salas Administrativas, Gabinetes, 

Serviço de Psicologia,) 

Descrição das Atividades: Equi-

pamentos e rede: Manutenção, 

instalação de programas, instalação 

de equipamentos, orientação do uso 

dos equipamentos, controle patrimo-

nial. Em Janeiro de 2017 foram rea 

lizados aproximadamente 250 atendi-

mentos, ou seja, uma media de 12 

atendimentos por dia. 

Dificuldades: 

1- Intermitência da Internet 

(Dependência de Cruz das Almas); 

2- Projetores  (Manutenção em Cruz 

das Almas); 

3- Falta de material para a ma-

nutenções e instalações.; 

4 – Falta de informações antecipadas 

obre as demandas. 

Dinâmica - A equipe do Núcleo de Manutenção Predial realiza visita mensal ao CCS (geralmente 

dois dias por mês) e informa a data da visita com antecedência.  Em dezembro vieram nos dias 

em janeiro vieram nos dias 11 e 12. 

Ações: 

Janeiro/2017 - Pintura da portaria; conserto em linhas telefônicas; manutenção em ar condicio-

nados; conserto de tomadas, troca de lâmpadas, conserto de torneiras etc. 

Dificuldades: 

1- Dependência da equipe de manutenção de Cruz das Almas; 

2- Falta de uma equipe de manutenção no CCS; 

3- Falta de material. 

 

Patrimônio  

Manutenção Predial  

No dia 18/01/17, a Coordenação de Patrimônio da UFRB esteve no CCS ministrando um treina-

mento para um grupo de técnico-administrativos, sobre o  levantamento patrimonial do CCS. 
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Manutenção de Jardinagem   

Dinâmica - A equipe do Núcleo de Manutenção de jardinagem realiza visita mensal 

ao CCS (geralmente dois dias por mês) e informa a data da visita com antecedência. Em janeiro 

vieram nos dias 17 e 18. Uma equipe completa. 

Ações: 

Janeiro/2017 – Poda de árvores; capinagem com trator e roçadeiras. 

Estágios   

A Gerência Técnica participou de reuniões convocadas para a PROGRAD para a finalização da 

minuta sobre estágios na UFRB, e a esta será encaminhada para os coordenadores, diretores e 

gestores de ensino do centros para contribuições. 



Atendimento Psicológico 

Gratuito para Comunidade 

Externa UFRB/CCS 

 

O Ambulatório de Atenção Psicológi-

ca à Pessoas que vivem com Con-

dições Crônicas - APC através do 

Serviço de Psicologia da UFRB/CCS 

inicia processo de triagem pa-

ra atendimento psicológico gratui-

to voltado para a comunidade exter-

na (qualquer cidadão de Santo An-

tônio de Jesus ou região) entre os 

dias 01 à 17 de fevereiro de 2017. 

A triagem ocorre de segunda à sexta 

nos horários de 08h às 12 e 14h às 

18h no Serviço de Psicologia da UFRB 

que fica no Centro de Ciências da 

Saúde, campus da UFRB de Santo 

Antônio de Jesus. 

Se você precisa ou conhece alguém 

que precisa de ajuda para lidar com 

as dificuldades relacionadas às doen-

ças crônicas, a equipe do APC/UFRB 

pode te dar apoio psicológico gratui-

to para enfrentar mudanças no seu 

estilo de vida e o cuidado de si. Atra-

vés do autocuidado apoiado, a 

equipe do APC identifica dificuldades, 

motivações e constrói junto ao pa-

ciente metas e estratégias para mu-

danças de alimentação, lidar com 

ansiedade e depressão, conversar 

com familiares e equipe médica entre 

diversas outras ações. 

Telefone para contato: 75 3631 1196 

Email: apc.ufrb@gmail.com 

Campanha Estacione Legal 

O alvo desta campanha é qualquer pessoa que usufrua do nosso estacionamento e o nosso ob-

jetivo é instruir no sentido de uma melhor utilização das vagas disponíveis no Centro. 

 

Esta é uma demanda da comunidade acadêmica e também da gestão do Centro que, em virtude 

de situações indesejadas já ocorridas, lança esses cards informativos com o mapa da disposição 

das vagas. 

Será feita uma divulgação via internet (Facebook, Site e Email), nos murais e também diretamen-

te com os motoristas, motociclistas e ciclistas do CCS. 
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Mapa ilustrativo da Campanha—Pavilhão de Aulas 

Mapa ilustrativo da Campanha— Estacionamento 1 



O Centro de Ciências da Saúde acaba de lançar a Cartilha de Recepção aos Novos Servidores Técnicos e Docentes. Esta cartilha é voltada para 

o servidor recém-empossado e traz informações, conceitos e orientações práticas que facilitarão o processo de afiliação do novo servidor 

com o CCS e com a UFRB como um todo. 

 A Cartilha inicia com uma mensagem de boas vindas e uma breve apresentação da UFRB, do CCS, da equipe e dos setores e suas funções que 

permitem ao servidor saber onde buscar sua informação, ou solicitar o seu serviço. 

De matrícula SIAPE, acesso à rede, criação de e-mail institucional à licenças e progressões e promoções, a Cartilha conta com links para todos 

os formulários, resoluções internas, notas técnicas e base legal tornando-a prática e intuitiva. 

A sua elaboração demandou um trabalho de pesquisa, compilação de informações, consultas a leis, resoluções, contatos com diversos 

setores da Universidade e o resultado é gratificante no sentido de tornar esses primeiros dias, semanas e meses mais tranquilos para os no-

vos colegas. 

A Cartilha estará sempre em processo de atualização de modo a contemplar novos processos ou excluir obsoletos, atualizações de in-

formações e contatos. Sugestões podem ser enviadas a qualquer momento para a Assessoria de Comunicação do CCS, responsável pela elab-

oração e atualização da Cartilha, através do email: ascom@ccs.ufrb.edu.br. 

A cartilha pode ser baixada através do site: www.ufrb.edu.br/ccs 

Cartilha de Recepção aos Novos Servidores 

Centro de Ciências da Saúde 

www.ufrb.edu.br/ccs 

75 3632 1724 

 

Gerência Técnica 

75 3632 4598 

 

Secretaria da Direção 

75 3632 1724 

 

Secretaria da Direção 

75 3632 1724 

 

ASCOM/CCS 

75 3632 1724 

ascom@ccs.ufrb.edu.br 

 

 

Curta a página do CCS no Facebook 

https://www.facebook.com/ascomccs/
https://www.facebook.com/ascomccs/

