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Reforma e entrega do Prédio de Ensino I do IPH. Diante das dificuldades que a 
UFRGS vem enfrentando, ao longo dos últimos anos, para acomodar os seus alunos 
em salas de aula nos campi e já prevendo uma crescente demanda de salas de aula, 
foi decidido reformar um antigo prédio de oficinas, que possuía os setores de 
fotografia, tornearia, serralheria, fotocópia, elétrica, hidráulica e manutenção em geral, 
visando a uma utilização dedicada exclusivamente ao ensino e a extensão. O objetivo 
deste trabalho foi descrever as dificuldades e soluções encontradas na execução 
deste projeto, quanto às questões financeiras, acadêmicas, administrativas e de 
engenharia. Para alcançar as metas previstas no projeto, foi utilizada a ferramenta de 
gestão de processos PDCA (Plan, Do, Check, Act), através de reuniões periódicas 
entre a equipe envolvida e a direção do Instituto. Inspeções frequentes na obra foram 
realizadas, e correções no planejamento inicial foram propostas, no intuito de executar 
a obra com mais eficiência e qualidade. O valor total da reforma foi de 
aproximadamente R$ 1,3 milhão. Atualmente, o prédio conta com 15 salas com ar 
condicionado, projetor multimídia e computadores. O prédio possui acessibilidade 
para PNE, sistema de segurança com monitoramento por câmeras 24 horas/dia, além 
de sinalizações e equipamentos de segurança coletiva. Foi preconizado a construção 
um layout seguindo uma diretriz mais humana, no intuito de promover uma maior 
integração da comunidade acadêmica com os espaços da Universidade. O público 
atendido é de aproximadamente 500 alunos de diversos cursos de graduação, pós-
graduação, Curso Técnico em Hidrologia. Além das atividades de ensino, o prédio 
oferece espaço para eventos de extensão nacionais e internacionais. 

 


