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Descrição

Ampliar a abrangência de wi-fi para alunos
Investir em espaços de estudo nos campi nas áreas externas e internas com mesas grandes, cadeiras e rede wi-fi em bom estado
de funcionamento.
Análise da estrutura física e necessidades para ampliação da abrangência do acesso a internet via wi-fi para estudantes.
Histórico
#1 - 08/11/2018 11:22 h - beatriz.sousa
- Título alterado de .Investir em espaços de estudo nos campi nas áreas externas e internas com mesas grandes, cadeiras e rede wi-fi em bom
estado de funcionamento para .Investir em espaços de estudo do campus
#2 - 08/01/2019 15:36 h - hobson.cruz
- Fator alterado de F2. Fatores Internos à Instituição para F3. Fatores Externos à Instituição
Alterado o valor do campo Fator para "F3. Fatores Externos à Instituição" visto que as medidas de intervenção de MI255 a MI269 pertencem a este
fator.
Referências:
Fator F1 - MI1 a MI52
Fator F2 - MI53 a M254
Fator F3 - MI255 a MI269
#3 - 14/04/2020 11:34 h - camila.morais
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Situação alterado de Novo para Encerrado
- Data prevista ajustado para 17/03/2019
- Arquivo Construção da nova área de convivência.pdf adicionado
- Arquivo SEI - Processo.html adicionado
Foi construída uma área de convivência com a finalidade de proporcionar momentos de descanso para os estudantes nos horários de intervalo. A
área de vivência mede 120 metros quadrados, sendo 12 metros de comprimento por 10 metros de largura, e contará com bancos em alvenaria com
encosto e tampo em madeira. A ideia da construção do novo espaço é proporcionar a estudantes uma área de socialização. Nesta área possui
cobertura wifi, mesas grandes com bancos, mesa de pimbolim.
A rede wifi do campus foi ampliada no bloco didático, para melhor utilização após a ampliação das salas de aula.
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