
Boletim Informativo JMM
A Reitoria da UFRJ informa que, por meio do Gabinete de Crise, instalado desde que o edifício Jorge Moreira Machado (JMM) 

foi atingido por um incêndio, diversas ações têm sido realizadas para regularizar as atividades acadêmicas e administrativas. 

Todos os órgãos competentes foram contactados para realização de vistorias e emissão dos laudos que avaliassem a extensão 

dos danos sofridos e garantissem a segurança da comunidade. Em discussão permanente com os corpos técnico, docente e 

discente, foram providenciadas realocações, alterações de prazos e busca de recursos que viabilizassem a recuperação do 

prédio. 

O esforço conjunto da Prefeitura Universitária, Escritório Técnico Universitário, Pró-Reitoria de Gestão e Governança, 

Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação e Gabinete do Reitor busca garantir condições para as 

atividades, a fim de preservar o calendário acadêmico. Com a proximidade do início do semestre 2017.2, cabe informar que 

obras de recuperação do 3º e 4º andares foram concluídas, possibilitando a retomada parcial das atividades da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo (FAU) e da Escola de Belas Artes (EBA). 

Dentre as ações de recuperação realizadas no edifício Jorge Moreira Machado (JMM), destacam-se: 

Gabinete do Reitor

Ações gerais

Estão em processo de licitação, com reserva de recursos, as reformas da rede elétrica, da rede hidrossanitária e obras 

de reparo e reforma estrutural, alvenaria, nas áreas afetadas do prédio.

Foi realizado teste preliminar dos dois transformadores na subestação do 9º pavimento. Enquanto não se restabelece 

a sua operação, monitora-se de forma preventiva e constante o comportamento da carga elétrica demandada na 

subestação do subsolo.

Está em cotação a recuperação da infraestrutura de redes de TI. 

Elevadores

Foi reativado o contrato e autorizado processo de recuperação e substituição das peças dos elevadores sociais, com 

prazo de seis meses para execução do serviço.

Um novo sinistro ocorreu em função de fortes chuvas, causando danos em peças do circuito e eixo da polia. 

O compromisso da empresa contratada é de que o serviço esteja concluído até o dia 28/7.

O elevador de carga  já retornou ao seu funcionamento normal, conforme informação da empresa contratada e estará 

em pleno funcionamento até as 12h de hoje (26/7).

 

Demandas referentes ao bloco D

Foi realizado o levantamento dos materiais e consertos dos ventiladores nas salas, bem como o restabelecimento de 

toda a iluminação do 3º e 4º andares, substituindo-se as lâmpadas queimadas, de acordo com a demanda.

Extintores foram distribuídos de acordo com a orientação da Coordenação de Políticas de Saúde do Trabalhador. 

Aguarda-se a aquisição de material, por parte da Prefeitura e das unidades, para realizar o desentupimento e 

abastecimento dos tanques e pias para uso nas salas D07A e D07B.

Os banheiros do 1º ao 4º andares foram limpos e estão com torneiras, lixeiras, tampas de vaso funcionando. Serão 

vistoriados todos os dias na parte da manhã e da tarde pelos encarregados da empresa Obra Prima.

 


