Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Planejamento

Relatório de Reunião

Data: 15.12.2020
Horário: 9h às 121h30
Local: Ambiente virtual
Participantes: Pró-Reitor de Planejamento e servidores de infraestrutura dos campi.

1. O Prof. Pedro Fiori Arantes deu início à reunião da Câmara Técnica de Infraestrutura às
9h20, solicitando aos campi que dessem informes sobre o andamento das obras:
- Campus São Paulo: falou sobre o andamento da obra da biblioteca, informou que houve
reuniões com a empresa, estão ocorrendo visitas técnicas e segue o planejado.
- Campus Osasco: informou que a obra do novo campus também está seguindo, não no
ritmo inicial, mas que não parou, apenas diminuiu o ritmo.
- Campus Baixada Santista: informou que está em defasagem de pessoal, pois houve
remoção e afastamentos de membros da equipe. Falou também sobre problemas de limpeza
na área da Docas por se tratar de área de ruinas não poderia usar o contrato de limpeza e
manutenção atual.
- Campus Diadema: falou sobre o andamento das reformas que estão ocorrendo usando
recursos de emendas parlamentares.
- Campus São José dos Campos: informou o andamento das pequenas reformas que estão
ocorrendo no campus.
2. Apresentação preliminar dos GTs Manuais de procedimentos: os coordenadores de cada
um dos GTS fez uma breve apresentação do andamento dos trabalhos, apresentando
metodologia, atribuições, formulários, legislação, pontos faltantes para a finalização do
trabalho.
Aberta a palavra aos presentes para sanar dúvidas, dar opiniões de aprimoramento para a
finalização do trabalho, pontos não contemplados, levantamento de documentos.
Encaminhamentos: Foi sugerido e acatado por todos os membros uniformização de
linguagem, sumário, formulários para facilitar o acesso aos usuários.
Também foi estabelecido que os grupos terão até meados do mês de janeiro de 2021 para
finalizarem o trabalho e liberarem o acesso ao documento para todos os participantes da
Câmara Técnica darem sugestões nos documentos para a aprovação final na Câmara
Técnica do mês de fevereiro de 2021.
3. Finalizando foram montados 02 (dois) grupos de trabalho que farão a montagem do
manual de manutenção e do manual de infraestrutura de laboratórios da Unifesp (com
diretrizes, fluxos e recomendações): 1) GT Manual de Manutenção: Armindo Pereira
Cabral Filho Danilo Domingos Manhani, Gabriel Dias Valente Machado, Ricardo Moreno
Glória, Rita De Cassia Carvalho Machado, Sara de Jesus Miguel e William Silva Vieira;
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2) GT 2 Manual de Infraestrutura de Laboratórios: Anderson Daigo Tanaka, André Luis
Balsante Caram, Eder Mantovani, Gabriel Pereira Megda, José Gilberto Meleti, Marina
Perim Lorenzoni, Thais Cabral Janeiro Nicacio e Virgílio Gustavo Da Silva. Foi definido
que ficará a cargo dos integrantes de cada grupo a organização dos trabalhos, nomeação
do coordenador do grupo e agendamento das reuniões e os grupos de trabalhos deverão
apresentar os resultados preliminares do trabalho durante a realização da Câmara Técnica
de Infraestrutura que será realizada no mês de fevereiro de 2021, com data a ser definida.
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