UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Prefeitura do Campus
C.I CIRC. Nº 01/2017/PREFCAM
Rio Branco – Acre, 15 de março de 2017
DA: Prefeitura do Campus
PARA: Unidades Acadêmicas, Servidores, Alunos e Funcionários Terceirizados

Assunto: Orientações quanto ao uso de cadeiras e mesas das salas de aula.

1. A Prefeitura do Campus informa à Comunidade Universitária os cuidados a serem adotados no
uso de cadeiras e mesas das salas de aula desta Ifes.
2. A Prefeitura do Campus, visando o uso correto dos bens e a proteção ao patrimônio público,
solicita que a Comunidade Universitária quando da utilização de mesas e cadeiras das salas
de aula evitem retirá-las das respectivas salas, expondo-as a intempéries e a risco de
roubos e furtos.
3. Caso seja realmente necessária a retirada das cadeiras e mesas das salas de aula para
realização de atividades acadêmicas fora de sala, solicitamos que as mesmas sejam
devolvidas para as respectivas salas após o uso.
4. Tais cuidados são necessários posto que as cadeiras e mesas não podem ficar expostas a sol
e chuva, sob pena sofrerem danos que inviabilizem o uso, causando dispêndio de dinheiro
público desnecessário.
5. Ademais, informamos que a Prefeitura do Campus orientou os vigilantes para que não estando
em aula ou no fechamento das salas solicitem que as cadeiras e mesas sejam devolvidas às
respectivas salas.
6. A Prefeitura solicita a colaboração de todos na proteção do patrimônio desta Ifes, posto que os
recursos necessários à reposição de mesas e cadeiras danificadas por chuva e sol poderiam
ser utilizados para outra finalidade institucional.
7. Assim, a prefeitura disponibiliza o telefone 3229-3128 ou e-mail prefcam@ufac.br para
qualquer esclarecimento ou contribuição.
Atenciosamente,
Odineide Farias de Oliveira Bassi
Prefeita do Campus
(original assinado)
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