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INTRODUÇÃO 

 

 

 

A gestão atual do campus Osasco, sob a direção da Profª Luciana Massaro Onusic 

e do Prof. Júlio Cezar Zorzenon, teve início em maio de 2015. Em 2019 foram 

reeleitos, para condução do campus por mais 4 anos. Em colaboração com a 

Direção Acadêmica, desde o início de 2016, o Departamento Administrativo do 

campus Osasco é dirigido pela servidora Juliana Mateusa Meira Cruz, a qual 

coordena os trabalhos de diversas áreas operacionais e estratégicas para o bom 

funcionamento do campus como: Contratos e Convênios, Controladoria, Gestão 

Ambiental, Gestão de Materiais, Infraestrutura, Recursos Humanos, Serviços 

Gerais e Tecnologia da Informação. O departamento tem trabalhado com zelo e 

dedicação para superar os inúmeros desafios que surgem no decorrer do tempo, a 

fim de proporcionar as melhores condições e serviços, para que a finalidade dessa 

unidade acadêmica seja alcançada, ou seja, dar suporte ao corpo acadêmico para 

que esse promova ensino, pesquisa e extensão.   

 

Juliana Mateusa Meira Cruz 

Diretora administrativa 

 

  

“Se quer ir rápido, vá só. Se quer ir longe, vá em grupo” 

Provérbio Africano 
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CONTEXTO GERAL 
 

 

O último biênio foi marcado por anos decisivos e de consolidação para o 

Departamento Administrativo da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios 

(EPPEN). Nesse período, apesar do contexto político e econômico, o campus 

Osasco logrou êxito na sua gestão, alcançando resultados de ordem administrativa, 

orçamentária e organizacional. Alcançamos inúmeras conquistas, dentre elas 

destacamos o equilíbrio orçamentário a partir do exercício de 2018. Desde então, 

conseguimos finalizar o exercício sem déficit e com base no regime de 

competência para apuração de despesas, ou seja, aquele que reconhece a 

despesa na sua realização, conforme normas contábeis vigentes. 
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INFRAESTRUTURA PREDIAL 
 

Quanto à infraestrutura geral do campus houve avanços e melhorias, tanto 

na manutenção predial, tecnologia da informação, sustentabilidade, gestão 

patrimonial, gestão de pessoas, quanto aos serviços geridos pelo departamento 

administrativo. Além do disso, podemos destacar o contínuo aperfeiçoamento dos 

processos, fluxos e organização do departamento que resulta em melhores 

atendimentos a todos os usuários. Em relação à melhoria dos espaços e 

manutenção predial destaca-se:  

 a recuperação da impermeabilização das marquises;  

 contratação da reforma do quadro geral de energia – QGBT;  

 contratação do serviço de manutenção de ar condicionado e melhoria da 

sensação térmica nos espaços que possuem o equipamento instalado;  

 recolocação das bancadas de granito nos banheiros;  

 troca de válvulas dos banheiros PCD; 

 finalização das instalações elétricas no 3º andar; 

 entrega das salas 308 (docentes) e 316 (chefias de departamentos);  

 troca da bomba de incêndio da edificação;  

 viabilização da copa dos alunos equipada com microondas e refrigerador; 

 melhorias da iluminação externa e do Totem com o nome da instituição.  

Em parceria com a Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (FITO) e a 

Prefeitura Municipal de Osasco, a caixa de água deteriorada (e inclusive 

condenada estruturalmente), que abastecia o campus Osasco, foi substituída por 

uma caixa d’água nova com 60 m³, mantendo-se a mesma capacidade de 

abastecimento anterior. 

 

 

Imagens da nova caixa d´água do prédio da Rua Angélica 
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Em atendimento à solicitação do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) 

ampliamos os espaços de estudos dos alunos, liberando o uso da sala 201, além 

disso, da instalação de novos computadores na sala de estudos, conhecida como 

“aquário”. 

 

Imagens da sala de estudos (sala 201 – 2º andar) 

 

O Projeto “Espaços acolhedores”, idealizado pelo NAE, contou com o apoio 

da Divisão de Infraestrutura, na criação do espaço de integração e descanso para 

os discentes em aconchegantes puffs coloridos nos corredores do primeiro andar.  

 

 

Imagens da sala de puffs – Espaços Acolhedores (1º andar) 
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Aos poucos a nova sede do campus Osasco toma forma e sua construção 

persiste, mesmo diante dos inúmeros desafios e das dificuldades que surgiram. 

Lotados na Divisão de Infraestrutura, os servidores Haluane Santana e Edison 

Maneschi Junior acompanham, por meio da fiscalização técnica, cada fase da 

concretização do novo campus.  
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No terreno, situado em Quitaúna, contamos com 10 casas pertencentes ao 

traçado da área, das quais 6 (seis) tiveram o termo de cessão para o Exército 

renovado em 2019. As demais casas foram objetos de estudos de orçamentação 

para reformas, a fim de subsidiar tomada de decisão do campus quanto à 

destinação das mesmas, além de realizar manutenção de fechaduras e pinturas de 

muros para evitar deterioração das fachadas. 
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INFRAESTRUTURA DE REDES E T.I. 
 

No aspecto da infraestrutura de redes, telefonia e equipamentos de 

informática, ressalta-se: reestruturação do serviço de telefonia VOIP, com a 

ampliação de 300 novos ramais, totalizando 500 VOIPs disponibilizados para o 

campus Osasco.  Esse crescimento permitiu a redefinição dos números de forma 

planejada em escala progressiva e lógica para todos os espaços. Além da 

reformulação das linhas, viabilizou-se a substituição física do Servidor VOIP por 

equipamento um pouco mais novo e robusto. 

Ampliação e nova contratação do serviço de locação de impressoras. 

Atualmente contamos com novos pontos de impressão: na sala do RH e na sala de 

departamentos.  

Implantação da ferramenta "Bacula" para realização dos backups de todos 

os arquivos, pastas, sistemas (administrativos e acadêmicos) da rede de 

computadores do campus, contemplando os arquivos localizados na rede e 

compartilhados de todos os servidores do campus. Implantação do Zabbix, sistema 

de monitoramento dos recursos de TI (Switches, Servidores, Access Points, 

Impressoras e Link de internet), que nos envia alertas por e-mail (em no máximo 5 

minutos) caso algum recurso monitorado esteja "off-line", possibilitando ação rápida 

da equipe de TI, o que minimiza o impacto da indisponibilidade deste serviço. 

No Laboratório M-Quant foram realizadas diversas intervenções para 

melhoria e manutenção dos equipamentos o que resultou na disponibilização de 

reserva deste laboratório no sistema de agendamentos. Entre algumas medidas, 

destaca-se: transferência de propriedade dos monitores DELL permitindo uso da 

garantia no Brasil; configuração em dual boot (Windows e Linux) de ambas as 

estações em atendimento aos usuários, possibilitando selecionar o sistema 

operacional com o qual deseja trabalhar; configuração de login para autenticar os 

usuários através de senha da intranet. 

Nos últimos anos, foi reformulado o espaço web no portal 

www.unifesp.br/campus/osa2 e disponibilizou informações novas e vem 

trabalhando para manter os dados sempre atualizados. 

Por meio do convênio UNIFESP/RTI FAPESP, e coordenação local do Prof. 

Osmany Porto, foi possível viabilizar o segundo laboratório de pesquisas com 

instalação de 5 computadores em novas estações de trabalho doados pelo Instituto 

de Energia e Meio Ambiente (IEMA). 
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Imagens do laboratório de pesquisa (sala 304 – 3º andar) 

 

Recentemente foram adquiridos 20 novos computadores para que 

possamos iniciar a montagem e entrega do terceiro laboratório de informática. Em 

parceria com a coordenação do Mestrado Acadêmico do Departamento de 

Economia têm sido feita negociação junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 

Pesquisa (PROPGPQ) para aquisição de mais equipamentos para pesquisa, como 

também negociações junto à Pró-Reitoria de Administração (PROADM) e à 

Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) para garantirmos os restantes 

das máquinas necessárias para finalização desse laboratório.  Os esforços têm por 

objetivo oferecer o laboratório 3 ainda no primeiro semestre de 2020. 

 

Imagens do laboratório 3 
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GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMONIAL 
 

No quesito Gestão de Materiais, a partir de 2018, foi iniciado o processo de 

logística reversa de alguns itens conforme legislação vigente, a fim de reduzir o 

descarte incorreto e a poluição ambiental, em parceria com o Centro de Descarte e 

Reuso de Resíduos de Informática (CEDIR/USP), por meio do seu programa de 

reaproveitamento de materiais. Foi realizado o descarte correto de pilhas, baterias, 

tonners, cartuchos usados e CDs. Foram destinados em torno de 200 kg de 

material descartado. Em 2019, os esforços foram feitos para dar vazão aos 

nobreaks em desuso e suas respectivas baterias. Já os nobreaks em bom estado, 

porém ociosos, deverão ser encaminhados a um leilão ou entregues a outros campi 

que possam ter interesse. 

 

Foi dada continuidade ao processo de logística reversa, ao colocar em todos 

os editais de licitação critérios de sustentabilidade ambiental, e, em parceria com a 

DGA, temos elaborado descrições mais elaboradas a fim de que possamos ao 

longo dos anos nos tornar cada vez mais compatíveis com padrões de consumo 

social e ambientalmente sustentáveis. 

 

Na gestão patrimonial foram implementadas inovações para melhoria e 

confiabilidade dos resultados do inventário, tornando a contagem e conciliação dos 

dados mais ágeis e confiáveis, o que possibilitou resultados ainda melhores que 

nos anos anteriores. No inventário de 2018 foi alcançado um resultado de 99,9% de 

sucesso, além de ter possibilitado a alocação dos bens por centro de custos e 

responsável. 

 

É possível observar ao longo dos últimos anos o envolvimento e 

preocupação de toda a comunidade com o patrimônio público sob gestão do 

campus. Isso se deve ao trabalho e zelo dos envolvidos na gestão patrimonial e o 

trabalho de conscientização realizado pelo setor com todos os servidores acerca do 

tema.  
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A tabela 1, abaixo, esclarece a situação patrimonial após a finalização do 

inventário 2018, para tanto se considera: 

 Bens Tipo I - bens emplaquetados / tangíveis; 

 Bens Tipo II - softwares / bens intangíveis, os quais não foram objetos de 

verificação no inventário de 2018; 

 Bens Tipo III - acervo bibliográfico. 

 

Situação Patrimonial 
Quantidade em 

unidade 
Quantidade em % 

Total de Bens Tipo I 5.079 100% 

Bens Tipo I analisados pela Comissão  22 0,43 % 

Bens Tipo I não encontrados 0 0% 

Bens tipo I apurados 5.079 100% 

Total de Bens tipo III 15.966 100% 

Bens tipo III analisados pela Comissão 270 1,69% 

Bens Tipo III não encontrados  22 0,14% 

Bens tipo III apurados 15.944 99,86% 

Total geral apurado dos bens tipo I e III 21.023 99,90% 

Tabela 1: Situação Patrimonial 2019 
 

Ainda sobre o patrimônio, está em andamento a realização do desfazimento 

dos inservíveis. Para realizar tal tarefa, uma nova comissão foi nomeada e os 

membros estão trabalhando nesse processo.  
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GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

Quanto à sustentabilidade da EPPEN, destaca-se a continuidade na redução 

de uso de copos descartáveis. O campus disponibilizou copos reutilizáveis aos 

servidores e, desde 2015, houve uma redução significativa do consumo de 

descartáveis no campus. Atualmente o consumo é pequeno e apenas em situações 

específicas. Além de redução de custos, o mais importante salientar nesse dado é 

a conscientização da comunidade EPPEN. 

Quanto ao processo de destinação dos resíduos recicláveis recolhidos pelo 

campus Osasco, a reformulação da comissão e o processo de chamamento público 

para a coleta seletiva solidária proporciona melhor destinação a esse tipo de 

resíduos, além de colaborar de forma legalizada com as associações de coleta 

seletiva da região. 

A respeito do uso eficiente de energia, é realizado frequentemente estudo de 

adequação de demanda, como também, apelos à conscientização dos usuários do 

campus, tais como: solicitações para evitar deixar lâmpadas ligadas 

desnecessariamente, colocar o computador em stand-by ou desligá-lo se não 

estiver em uso, etc. Abaixo segue uma tabela comparando o gasto de energia 

elétrica nos últimos anos. 

 

 

Energia Elétrica 2019 2018 2017 2016 

Consumo (KWh) 307.526 313.588 312.242 319.977 

Gasto (Reais) 182.017 172.933 157.045 164.683 

Tabela 2: consumo de energia e gasto nos anos de 2016 a 2019 
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Gráfico 1: Consumo de energia e gastos 2016-2019 

 

Apesar de não termos logrado redução de recursos destinados à energia, o 

consumo de energia elétrica reduziu 4% em relação a 2016. Pode-se dizer que é 

uma redução significativa, principalmente se considerarmos o aumento da 

comunidade acadêmica no mesmo período, com o ingresso de novos alunos e 

servidores. 

Com foco na redução e economia dos recursos hídricos houve avanço na 

instalação de torneiras economizadoras adquiridas para todos os banheiros do 

prédio atual. 
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CONVÊNIOS 
 

No que tange a gestão de convênios do campus, os de estágio junto às 

organizações privadas possuem maior volume, desde a descentralização dessa 

atividade para o campus, em novembro de 2017, com a criação do setor de 

convênios vinculado à Divisão de Contratos. Esse setor é responsável por:  

 

 solicitar e preparar a documentação necessária para a celebração dos 

convênios, termos e acordos, bem como seus termos aditivos; 

  fazer as publicações dos convênios no Diário Oficial da União e sistemas de 

comunicação da UNIFESP dentro dos prazos legais estabelecidos; 

 manter atualizado o Sistema de Convênios Interno da UNIFESP. 

 

Desde novembro de 2017, já foram firmados 126 credenciamentos para 

convênios de estágios (nov/2017 - jan/2020) com empresas de diversas áreas de 

atuação, tais como: Financeira, Bancária, Tecnológica, Automobilística, 

Farmacêutica e da Educação. Além dos novos credenciamentos, mantivemos 

credenciamentos com empresas multinacionais como: Olam, Siemens, Samsung, 

Credit Suisse. Também foram renovados convênios com agentes de integração 

como: NUBE, GLOBAL, CIEE e NAPE, os quais intermediam estágios com outras 

empresas de relevância no mercado. 
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MELHORIAS EM PROCESSOS E SERVIÇOS DE 

CONSERVAÇÃO 
 

Os normativos e os POP’s (Procedimento Operacional Padrão) do setor de 

transportes, manutenção predial, uso do estacionamento, entre outros, foram 

atualizados e disponibilizados na nova estrutura na página do departamento. 

Buscamos sempre a criação de fluxos e normativos para viabilização do trabalho, 

facilitando a capacitação de novos servidores técnicos e informação aos usuários. 

 

No último ano, a Divisão de Serviços realizou estudos de readequação e 

revisão dos contratos continuados dos serviços de limpeza e segurança. Nesse 

sentido, os contratos foram relicitados, favorecendo uma maior economicidade e 

otimização dos serviços prestados. Tal readequação conseguiu atender a 

necessidade de reajuste orçamentário, além de culminar em uma melhor 

organização do trabalho, com a ampliação do quadro de vigias e a substituição do 

contrato de portaria. Com o redimensionamento da equipe de limpeza, a área 

externa passou a contar com a manutenção da Prefeitura Municipal de Osasco, 

gerando redução de custos e maior agilidade na manutenção das áreas verdes. 

 

 

Imagem dos servidores do Departamento Administrativo 
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GESTÃO DE PESSOAS 
 

Quanto às ações voltadas para a gestão de pessoas e melhorias da 

qualidade de vida no trabalho e integração da comunidade, nos anos de 

2018/2019, o Departamento Administrativo deu apoio aos programas e ações já 

iniciadas em anos anteriores, tais como: o planejamento e a realização dos III e IV 

Workshop dos TAE’s da EPPEN, assim como a organização da EPPEN Junina, a 

Reunião de Confraternização Anual de Final de Ano e o EPPEN Kids.  

 

O departamento administrativo, representado pelos servidores Patrícia 

Oliveira, Reginaldo Lima Barbosa e Rosângela Rocha, membros da comissão local, 

organizaram a II e III Semana do Servidor Público da Unifesp, evento proposto pela 

Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas – PROPESSOAS. 
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Imagens da IV Semana do Servidor – 2019 

 

 

O "Workshop dos TAEs da EPPEN" acontece desde 2016, idealizado pela 

diretora administrativa atual, visando o desenvolvimento pessoal e profissional dos 

colegas TAEs. Iniciou de forma simples e com foco local, tendo na primeira e 

segunda edição (2016 e 2017) a participação apenas dos TAEs do campus 

Osasco. Porém, a partir de 2018, ampliou seus objetivos, tornando-o  um evento 

intercampi e, com o cadastramento da atividade no SIEX, como evento de 

extensão, teve a participação de TAEs de outros campi, além da participação da 

comunidade externa. Elencamos abaixo os temas das quatro edições do evento: 

 

2016 - Entrando em contato com nossos valores 

2017 - Valores no Servir 

2018 - Interdisciplinaridade, cotidiano e trabalho 

2019 - Mente Saudável: Bem-estar, Qualidade de Vida, Corpo e Arte 

 



 

 

 

 21 

 

 

 

Imagens do III Workshop dos Taes da EPPEN – 2018 
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Imagens do IV Workshop dos Taes da EPPEN – 2019 
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EPPEN Kids é um evento que permite a integração dos filhos dos servidores 

ao seu ambiente de trabalho, como também, promove o interesse do público infantil 

e juvenil ao meio acadêmico. São realizadas atividades lúdicas, jogos, cinema e 

atividade física ao longo do dia. 

 

   

 

 

 

Imagens das edições 2018 e 2019 do EPPEN Kids 



 

 

 

 25 

 

A Eppen Junina é sempre um espetáculo à parte, momento de muita 

descontração entre os colaboradores da EPPEN. 

 

 

 

         

Imagens da EPPEN Junina - 2019 
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Já a Reunião de Confraternização do Final de Ano, como o nome já mostra, 

visa integrar os servidores e funcionários terceirizados, por meio de almoço e 

programação especial, organizada pela comissão de eventos institucionais do 

campus, no final de cada ano. 
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Imagens da Confraternização de final de ano EPPEN 2018 

 

 

 

 

 



 

 

 

 28 

 

 

 

Imagens da Confraternização de final de ano EPPEN 2019 
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Em 27 de maio de 2019 a Divisão de Serviços, em conjunto com a diretoria 

administrativa, realizou o evento: Workshop - Sistema Eletrônico de Informações - 

SEI!, conduzido pela colaboradora Flávia Elisabeth da Silva Block. O evento foi de 

grande valia, uma vez que a colega compartilhou com os demais servidores 

ouvintes sua experiência no Instituto Federal do Paraná com a implantação do SEI 

para as unidades espalhadas por todo o estado. Foram apresentadas as 

dificuldades e as melhorias trazidas por meio da informatização dos processos. 

 

Atualmente somos 180 servidores, sendo 126 docentes, entre efetivos e 

temporários, e 54 técnicos, entre os efetivos e os de colaboração técnica. No 

momento, 23 concursos para docentes estão em andamento, sendo 19 vagas para 

cargos efetivos e 4 para substitutos. Até o final de 2019, 1 técnico administrativo e 

06 docentes foram cedidos para outros órgãos públicos.  

 

 

Quadro de servidores da EPPEN 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Total de TAE 44 49 53 52 54 

TAE Colaboração Técnica    1 2 

Total de Docentes 72 90 105 109 126 

Docente Colaboração Técnica   1 1 2 

Substituto   1 1 2 

Visitante    3 12 

Total de servidores 116 139 158 161 180 

Tabela 3: Servidores ingressantes 2015 a 2019  
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É possível notar o crescimento de 75% de cargos docentes e 23% de 

técnicos desde o ano de 2015, no geral o quadro de servidores ampliou em 55% 

nos últimos cinco anos. A possibilidade de colaboração técnica entre os órgãos 

públicos trouxe à instituição 4 servidores, sendo 2 docentes e 2 técnicos.  

  

 

 

Gráfico 2: Crescimento de vagas de TAE e docentes 2015 a 2019 
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Gestão orçamentária 

 

A gestão orçamentária do campus obteve resultados satisfatórios e 

demonstram a consolidação do campus na gestão orçamentária. Em 2018 

recebemos os recursos para funcionamento da instituição com base na matriz 

Andifes, o custeio PNAES para manutenção do restaurante universitário e recursos 

PROAP, que são vinculados ao curso de Mestrado Acadêmico do Departamento de 

Economia, totalizando R$3.492.562,38.  

 

CAMPUS 

OSASCO 

ORÇAMENTO 

RECURSOS EMPENHADOS 2018 

CUSTEIO 

Custeio           2.893.496,23  

PROAP                 5.757,31  

Restaurante Universitário             593.308,84  

TOTAL CUSTEIO          3.492.562,38  

CAPITAL 

Capital - campus Angélica             219.034,14  

Capital - Novo campus        11.746.113,15  

TOTAL CAPITAL        11.965.147,29  

TOTAL        15.457.709,67  

Quadro 1: Recursos recebidos em 2018 

  

Em decorrência do contexto político, prioncipalmente devido o bloqueio 

orçamentário imposto em 2019 decidiu-se por centralizar as deicsões referente o 

orçamento da UNIFESP na reitoria, no âmbito do GT de Orçamento sob 

coordenação da Pro-reitoria de administração. Portanto, no ano de 2019 a 

metodologia de distribuição dos recursos por matriz Andifes não foi totalmente 

utilizada, reduzindo em 20% o orçamento de custeio da EPPEN em comparação a 

2018. Na tabela abaixo é possível verificar o orçamento destinado ao campus 

Osasco no ano de 2019. 

 

CAMPUS 

OSASCO 

ORÇAMENTO 

RECURSOS EMPENHADOS 2019 

CUSTEIO 

Custeio           2.427.832,46  

PROAP                 8.861,69  

Restaurante Universitário             343.518,36  

TOTAL CUSTEIO          2.780.212,51  

CAPITAL 

Capital - campus Angélica             561.833,12  

Capital - Novo campus        11.682.150,04  

TOTAL CAPITAL        12.243.983,16  

TOTAL        15.024.195,67  

Quadro 2: Recursos recebidos em 2019 
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Já os recursos de capital, destinados ao campus Osasco para investimentos 

em infraestrutura somam-se R$ 11.965.147,29 em 2018 e 12.243.983,16 em 2019, 

sendo consecutivamente, os maiores montantes desde 2015 e maior parte desses 

valores foi destinada à obra do novo prédio, situado em Quitaúna. Desde 2015, os 

valores empenhados na obra somam aproximadamente R$ 45 milhões, ou seja, em 

torno de 60% do valor da obra, sendo mais de 50% já executado, conforme último 

registro do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle – SIMEC.  

Ressaltam-se no montante dos recursos de capital de 2019, os valores 

oriundos de emendas parlamentares, sendo que em torno de 7 milhões dos 

recursos investidos na obra do novo campus são de emendas parlamentares 

individuais ou de  bancada. 

No gráfico 3 é possível visualizar a evolução orçamentária dos últimos 5 

anos. O crescimento decorre principalmente do acréscimo na rubrica de capital, já 

que o recurso de custeio em 2019 foi menor em 4% em relação ao custeio de 2015, 

conforme demonstrado no gráfico 4. 

 

 

Gráfico 3: Orçamento total do campus Osasco 2015 a 2019 
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Gráfico 4: Orçamento de custeio do campus Osasco 2015 a 2019 

 

A fonte de recursos próprios em 2019 cresceu em 264% em comparação a 

2015. Esse crescimento é resultado de inúmeras medidas implantadas a partir de 

2016, como instalação de medidores de energia e água nos espaços cedidos, 

cessão de espaço eventual para realização do Exame Nacional de Ensino Médio - 

ENEM e a realização de eventos externos com a participação dos docentes da 

EPPEN, como por exemplo: o IX Encontro de Pesquisa Empírica em Direito, 

realizado nas dependências do campus em agosto de 2019. Os valores 

relacionados na tabela 4, abaixo, referem-se exclusivamente aos recursos gerados 

e recolhidos pelo campus. 

 

Recurso Próprio 

2019 39.244,38 

2018 64.500,38 

2017 32.022,02 

2016 10.810,96 

2015 14.857,60 

Tabela 4: Evolução dos recursos próprios 2015 a 2019 
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Gráfico 5: Evolução dos recursos próprios 2015 a 2019 

 

O desafio agora é assegurar recursos para processos e estudos em 

andamento, como as melhorias para atender reformas de grande porte e de grande 

importância para a comunidade, como: acessibilidade; segurança do edifício e 

usuários; instalação de elevador; pintura geral do prédio, além de viabilizar a 

ocupação do novo prédio em Quitaúna. 

 

A continuidade dos repasses orçamentários com base na matriz Andifes, em 

que considera o aluno equivalente no cálculo do rateio, é imprescindível para 

mantermos as atividades e qualidades dos serviços ofertados e assegurarmos o 

percentual orçamentário compatível com as necessidades do campus. 
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Conclusões 

Ainda há muito que fazer, mas com uma equipe empenhada e os recursos 

necessários é possível ampliar os resultados e realizações do departamento 

promovendo melhorias para toda a comunidade acadêmica da EPPEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são 

fortes e vigorosos.” 

Provérbios 31:17 
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EPPEN EM NÚMEROS 
 

 

M² - área construída ~8.300m² 

Quantidade de unidades/prédio 1 

Quantidade de salas de aulas 22 

Nº Laboratório de informática 2 

Nº Alunos de graduação 1.709 

Nº Técnicos 54 

Nº Docentes 126 

Nº Alunos de pós-graduação stricto sensu 20 

Terceirizados e colaboradores 41 

Total Comunidade 1.950 

Custeio Médio Mensal (2019) ~R$232.000,00 

Relação custo mês / m² construído - ~R$28,00 

Relação custo mês / pessoas ~R$119,00 

 


