
Criação da Secretaria Integrada de Atendimento à Graduação
(SIAG);

    

Resultado das ações  

Criação do novo site do centro; 

Eficiência na prestação de serviços à comunidade
 universitária e ao público externo.

Transparência das ações do centro.



Plantação de aproximadamente 2.500 m² de grama na área externa do CCHLA; 

Construção de vários bancos e mesas nas áreas interna e externa do centro; 

Urbanização em frente à Biblioteca Setorial;

Embelezamento do centro, ampliação das
áreas de socialização para buscar garantir o

bem estar dos usuários 



Instalação de rotas acessíveis (piso tátil) na área interna e
externa do centro; 

    
Sinalização horizontal de combate a incêndio;

Amplia a acessibilidade das pessoas com
deficiência.

Através dessa sinalização, incêndios e
situações de risco podem ser evitadas e
rotas de fuga podem ser identificadas

rapidamente.



Instalação de bicicletários; Iluminação em led em toda área externa do centro;
    

Amplia a segurança do centro.



Criação da copa coletiva; Criação da sala de descanso;

Espaços que trazem qualidade de vida à comunidade.



Manutenção geral de toda frota do CCHLA; 

Revitalização interna e externa do micro-ônibus do CCHLA; Manutenção predial de todo Bloco E; 

Pintura de todos os prédios do centro; 

Manutenção dos telhados do centro;

Amplia o bem estar e segurança da
comunidade acadêmica. 



Criação da Assessoria de Comunicação e Internacionalização; 

Nova sala para Assessoria de Extensão; 

Nova sala para à Assessoria de Planejamento e
Administração; 

Nova sala para o Almoxarifado Setorial; 

Nova sala para o Almoxarifado Setorial; 

Ampliação do Setor de Gestão de Pessoas; 

Ampliação da Secretária Executiva do Centro; 

Ampliação da Assessoria de Infraestrutura.

Na ampliação e criação de novas
salas de trabalho foi gerado um

conforto para os servidores quanto
para os usuários dos serviços

prestados.  



Ações em andamento do Planejamento Estratégico CCHLA 2018-2020 
Planejamento Estratégico Participativo (2022-2024);
Projeto de criação de água da chuva para lavar pisos e aguar jardins do centro;
Reciclagem de lâmpadas florescentes; 
Reciclagem de tonners e cartuchos;
Realização do inventário analítico do centro;
Reforma da Clínica- Escola de Psicologia;
Inspeção predial de todo o CCHLA; 
Criação do espaço Qualidade de Vida;
Sinalização para degraus;
Sinalização modular bilíngue (Português/Inglês) e em braile; 
Coleta seletiva em toda área externa do centro;
Carta de serviços ao usuário; 
Novo Regimento do CCHLA;
GPS interno para os espaços e ambientes do centro; 
Tour virtual em áreas estratégicas do centro; 
Tradução do site em inglês e espanhol. 


