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Revisão 02: Agosto/2019 – Adição Sgpe prédio da Moda; Técnico de Desenvolvimento na função 

Músico; Sgpe Licitação Mob. Planejado. 

 
 

 
AÇÕES DE ALTA COMPLEXIDADE 

 
 Prédio DESIGN (SGPe 2967/2016) 

 Prédio MODA (SGPe 10317/2019)  

 Segundo bloco do prédio do Departamento de Artes Visuais 

 Construção de Teatro 

 Reforma do Bloco do Laboratório de Fotografia (SGPe 14006/2017) 

 Construção de prédio em alvenaria para Almoxarifado e Serviços Gerais / Terceirizados; 

 Galeria de Arte do DAV; 

 Casa Pré-Fabricada / Pré-Moldada 

 Estacionamento / Palco Coberto – Música 

 Auditório da Música – Piso, iluminação e Poltronas 

 Restauro de estrutura de passarelas de ligação entre os blocos 
 

 
AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

 
 Isolamento acústico DMU 

 Sonorização / captação de imagem e som do auditório do bloco amarelo 

 Pisos de Madeira de salas do DAC 

 Conteineres 

 Outdoor / Painel LED 

 Reforma piso da sala 15 Música 

 Impermeabilização e pintura externa dos prédios do CEART 

 FOYER DAC 

 Estacionamento / Fronteira com FAED: Espaço de Convivência – Projeto arquitetônico / 

Paisagístico 

 Licitação de mobiliário planejado 2019 (SGPE 20328/2019) 

 Estudo para instalação de mezanino em salas do prédio do Departamento de Artes Visuais 

(SGPe 7816/2018) 

 Reforma de Banheiros do CEART (bloco amarelo, DAC, antiga biblioteca) – SGPe 2063/2018 

 Reforma de parte das pastilhas de revestimento do prédio de Música 

 Construção de Anexo ao Laboratório de Iluminação - Prédio Teatro DAC (SGPe 10127/2018) 

 Análise a respeito de segunda etapa de reforma dos telhados do CEART, com troca de 

madeiramentos e telhas, conforme indicado por setor de Obras (etapa 1 foi focada em calhas, 

mantas e escoamento da água) 

 Projeto para Teatro de Arena (arquibancadas) 

 Projeto para Deck na área da Geodésica 

 Realização de análise do tempo de vida útil / estrutura / manutenção predial dos blocos de 

madeira 



 

 Aquisição de elevador de acessibilidade para o prédio de Artes Visuais/CEART (SGPe 4007/2017 

- 6810/2014) 

 Contratação de desobstrução de hidrantes e projeto preventivo de incêndio. 

 
 

 
SERVIÇOS 

 

 

 Documento “CEART em Números” – Atualização 

 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 CORAL Ceart (Licitação) – Criação de Técnico de Desenvolvimento na função Músico 


