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1. Quem somos?

● A DGRU (antiga CGRU) é o setor da PROAE 
responsável tanto pela gestão operacional, quanto 
pelo planejamento das diretrizes voltadas ao 
atendimento das demandas das Residências 
Universitárias  (Materiais e manutenção), através 
dos levantamentos de dados das necessidades de 
cada residência e apresentação aos gestores para a 
futura resolução da pendência.
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1.1 Contatos Importantes

● E-mail: proae_gestaoresidencias@reitoria.ufrn.br
● Instagram: @dgru.proae
● Telefones:

– Vera: (84) 99193-6391;
– Victor: (84) 99474-6794;
– Fixo: (84) 3215-3398;
– VoiP: (84) 3342-2278 (Ramal 05).

mailto:proae_gestaoresidencias@reitoria.ufrn.br
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2. Equipe DGRU

Biomédica - Neto

Chefe do setor – Vera Lucia

Op. Micro - Victor

Praça/Mipibu/Pós-Pouso
 - Plácido

Campus I - Arnaldo

Campus III – J. Victor

Campus II – Nilton

Suporte - Fernando

Suporte -Pedro

Campus IV - Diego

“Fiscal” - Anderson

Design - Paulo
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3. Atividades do Setor 

● Requisições (materiais e manutenção)*;
● Controle dos bens patrimoniais;
● Vistorias das instalações físicas;
● Manutenção de dispositivos* (suporte);
● Campanhas educativas;
● Requisições de serviços contratados;
● Requisições de registro de preço [...]
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3.1 Materiais

● O conselheiro pode utilizar dos diversos meios 
disponíveis para solicitar materiais para sua residência;

● Os materiais pode ser solicitados a “fornecedores 
diferentes” (Almox. Central, Almox. Da SINFRA e 
empresas fornecedoras …);

● Os materiais podem ser:
– Consumo: Ex.: material de limpeza, copa e cozinha etc.
– Permanentes: Ex.: computadores, monitores, geladeira, 

fogão etc.
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3.1.1 Materiais de limpeza

1) Você receberá uma lista padrão para inserir o quantitativo 
da residência (completa, não apenas o piso)

2) Ao receber o modelo, consultar o responsável pela limpeza 
da residência em relação ao quantitativo necessário para a 
limpeza da residência.

3) Após o recebimento da demanda pelo responsável pela 
limpeza da residência, envie para o e-mail da DGRU a lista 
devidamente preenchida. Atenção!!! Até o dia 20 de cada 
mês.
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3.1.2 Água e gás

1) Lembrar de fazer o pedido de gás P13 Kg antes de acabar.

2) Aos conselheiros da Residência Universitária Campus III, 
não deixar para pedir o material quando acabar, 
principalmente, nesse caso que o abastecimento dependerá 
de um fornecedor externo (empresa);

3) O pedido de água deve ser feito toda segunda-feira da 
semana e a entrega, normalmente, é feita nas terças.
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3.2 Manutenção

● Os conselheiros podem utilizar os diversos meios 
de comunicação disponíveis para solicitar os 
serviços;

● Fluxo de solicitação de serviço: 

Solicitante DGRU/PROAE SINFRA Profissional Finalização
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4. Relação DGRU e Conselho
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5. Campanhas Educativas

● 5.1 Combate à Dengue;
● 5.2 Regimento das Residências;
● 5.3 Conservação dos bens patrimoniais públicos 

destinados às Residências;
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5.1 Combate a Dengue

● Tomar cuidado com vasos de planta;
● Não despejar o lixo inadequadamente 

para não acumular água;

● Observar a estrutura da residência para verificar 
possíveis focos;

● Atenção!!! É de fundamental importância que os 
conselheiros sempre abordem a questão em suas 
reuniões com os moradores
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5.2 Campanha de Regimento das Residências

● A campanha consiste na conversa com os 
moradores e na adesivagem dos diversos cômodos 
das residências com o intuito de conscientizar 
todos dos direitos e deveres contidos no 
Regimento das Residências Universitárias.
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5.3 Conservação dos bens patrimoniais
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6. Suporte de Informática - DGRU

Hardware-PC Software-PC
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7. Dúvidas?
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Obrigado(a)!
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