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<janete.marques@unifesp.br>

Boa tarde....
Segue os locais afetados pela forte chuva do dia 03/01/21 .Nos relatórios os que estão  realçados de
amarelo são as salas e áreas que já foram limpas .

Sem mais fico a disposição para maiores esclarecimentos caso necessário.

Atenciosamente.

Carlos Magno-Zeladoria
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  RELATORIO GERAL DE ZELADORIA

OCORRENCIAS 703 

Data: 07/01/2021

Para: Infraestrutura

Ocorrência(s):

Prédio Academico: 

Em função da forte chuva do dia 03/01/21, ocorreu  entrada de água: 
Pelos castilhos/estruturas das janelas:

-3º andar,  salas 301, 303, 304 e 309 (pelo teto perto do data show),    
310, 311, 312, 313, 315 e 316; centro memoria.                                      

-2º andar,  salas 202, 203, 212, 214, 215, 216 e 217;                               

-1º andar, salas 107, 109, 110, 111, 112 e 117; 

Entrada de agua por debaixo das portas:

- Terreo, Saidas de emergencia do bloco “A” e “B”;

-Auditorio, aquario e “R.U. (refeitorio universitario) precisa de limpeza”.

-Almoxerifado  e Laboratorio de arqueologia. 

Obs: Os realçados de amarelo são locais onde a limpeza já foi 
executada e os demais tiveram pequenas concentrações de 
agua que já secaram sem mão de obra.

Carlos Magno -  Zeladoria

OBSERVAÇÕES: O presente relatório substitui o relatório no formato físico, visando a otimização dos
recursos  públicos  e  a  preservação  ambiental.  Como  instrumento  informativo,  o  mesmo  será
direcionado aos departamentos competentes para ciência e providencias no que couber a cada um,
primando sempre belo bem da Administração. AC
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DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

Ofício nº 6/2021/DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

Guarulhos, 12 de janeiro de 2021.

Senhores e Senhoras
CONGREGAÇÃO EFLCH CAMPUS GUARULHOS
Direção Acadêmica
 
 
 

  

Assunto: Problemas estruturais citados nos processos nº 23089.104127/2019-98 (CMPH)
e 23089.111993/2018-54 (LEA)

 

 

 

  

Prezados Senhores,

Venho, por meio desta, informar que o Conselho do Departamento de História
solicitou levar ao conhecimento da Reitoria os problemas estruturais nas dependências do Centro de
Memória e Pesquisa Histórica (CMPH) e do Laboratório de  Estudos Arqueológicos (LEA) visando obter
auxílio para providências imediatas, uma vez que o processo com a construtora está sob sigilo na
Procuradoria 23089.112668/2018-17.

Seguem, anexadas, as fotografias dos efeitos de chuvas recentes e antigas.

Sem mais, coloco-me à disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente,

 

 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

Chef ia

  

 

 

Documento assinado eletronicamente por Gilbert o da Silva Francisco, Chef e de
Depart ament o em Exercício, em 13/01/2021, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço:
"https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador
0559735 e o código CRC E18B8468 .

Estrada do Caminho Velho 333 - Bairro Jardim Nova Cidade - Guarulhos - SP CEP 07252-312 -
http://www.unifesp.br

 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23089.104127/2019-98 SEI nº 0559735
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Registro fotográfico das infiltrações nas dependências dos Centro de Memória e 
Pesquisa História (CMPH) da Unifesp e da Inundação do Laboratório de Estudos 
Arqueológicos (LEA) da Unifesp feito no dia 05 de janeiro de 2021.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 e 2. Dependências do CMPH – infiltrações associadas às janelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 e 4. Dependências do CMPH – infiltrações associadas ao teto. 

 
1 Registro fotográfico feito por Vilma Gama da Silva Castro e Claudia Plens.  
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Figura 5 e 6. Dependências do CMPH – material afetado pelas infiltrações.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 e 8. Dependências do CMPH – móveis afetados pelas infiltrações.  
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Figura 9 e 10. Dependências do LEA - vista geral da inundação. 
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DIRETORIA ACADÊMICA - ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS - EFLCH -
GUARULHOS

Ofício nº 31/2021/DIRETORIA ACADÊMICA - ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS -
EFLCH - GUARULHOS

São Paulo, 17 de janeiro de 2021.

À Chefia da Divisão de Infraestrutura da EFLCH
À  Vice-Chefia do Departamento de História
Ao Diretor Administrativo em Exercício 

  

Assunto: Problemas estruturais citados nos processos nº 23089.104127/2019-98 (CMPH)
e 23089.111993/2018-54 (LEA)

  

Prezados Senhores

 

Como Presidente da Congregação solicito que os problemas apontados no O cio 6
(0559735) sejam apresentados pela vice-chefia do Departamento de História na próxima Reunião
Ordinária da Congregação a ser realizada em 04 de fevereiro de 2021.

Caso a manifestação seja para inclusão de ponto de pauta, solicito pedido formal,
nesse mesmo processo, seguido de esclarecimentos sobre o que será encaminhado para
deliberação do colegiado.

Solicito, outrossim, à Chefia da Divisão de Infraestrutura, esclarecimentos técnicos
sobre os mo vos que causaram a invasão da água nos ambientes indicados. Tais esclarecimentos
apensados a esse processo deverão ser apresentados na próxima Congregação.

Atenciosamente,

 

 

Prof a. Dra. Magali Aparecida Silvest re
Diret ora Acadêmica da EFLCH Campus Guarulhos

 

  

 

 

Documento assinado eletronicamente por Magali Aparecida Silvest re, Diret or(a)
Acadêmico(a), em 17/01/2021, às 11:53, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço:
"https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador
0564432  e o código CRC 36835C5E.

Estrada do Caminho Velho, 333 - Bairro Jardim Nova Cidade - São Paulo - SP CEP 07252-312 -
http://www.unifesp.br

 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23089.104127/2019-98 SEI nº 0564432
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - GUARULHOS

Ofício nº 14/2021/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - GUARULHOS

Guarulhos, 21 de janeiro de 2021.

 

A

Direção Acadêmica do campus Guarulhos da Unif esp

 

    CC: Departamento de História do campus Guarulhos da Unifesp

 

  

Referência:   Processo nº 23089.104127/2019-98

Objeto:         Gestão de Contrato: Acompanhamento da Execução

Assunto:       Manif estação acerca do Of ício 31/2020

 

 

Prezados Diretores, 

 

Em atenção ao O cio nº 31/2021/DIRETORIA ACADÊMICA - ESCOLA DE FILOSOFIA,
LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS - EFLCH - GUARULHOS (0564432), temos a considerar:

 

O documento supra engloba dois processos dis ntos, são eles: (i.)
23089.111993/2018-54; e (ii.) 23089.104127/2019-98. O primeiro, em resumo, trata de
infiltração advinda das janelas do Laboratório de Estudos Arqueológico (LEA) ocorrida em
04/12/2018. Conforme pode-se verificar nos autos, constam as ações empreendidas pela Divisão
de Infraestrutura do campus a fim de minimizar os problemas relatados.

 

Fotos da instalação de rufos, em atendimento à Ordem de Serviço 519/2019 -  Ofício 57/2019 (0145172)

 

Conforme e-mail (0145115), de 04/06/2019, enviado pelo arquiteto do campus,
atualmente lotado na Direção Acadêmica, frisamos "cabe ressalvar que se trata de ação de
mi gação devido à falta de estanqueidade dos caixilhos, a qual é objeto de processo junto à
construtora".

 

Por fim, em 24/07/2019, através do O cio nº 218/2019/DIRETORIA ACADÊMICA -
ESCOLA DE FILOSOFIA, LET RAS E CIÊNCIAS HUMANAS - EFLCH - G UARULHOS (0145489), o assunto foi
concluído.

 

O segundo processo, em suma e também como pode-se observar nos autos,
documenta as trata vas havidas junto à construtora JWA, responsável pela construção do edi cio
Acadêmico, no tocante as infiltrações detectadas nas lajes da cobertura e do térreo.
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Conforme o O cio nº 24/2019/DIVISÃO DE INFRAEST RUT URA - G UARULHOS (0107517),
subme do à Construtora JWA em 12/04/2019, a Divisão de Infraestrutura destacou as infiltrações
detectadas nas lajes da cobertura e do térreo, bem como as intervenções corre vas realizadas,
porém não f oram suf icientes para sanar o problema.

Conforme o O cio nº 45/2019/DIVISÃO DE INFRAEST RUT URA - G UARULHOS (0119827),
submetido em 17/05/2019, houve reiteração do teor do Ofício 24/2019.

Em 18/06/2019, o campus Guarulhos recebeu o O cio 18.343/2019 (0143385) da
construtora JWA em resposta, do qual transcrevemos o trecho:

Ra ficando as informações anteriormente prestadas, as questões relacionadas ao acionamento de
garan a de obra supra referenciada estão sendo tratadas e determinadas diretamente  com a
fiscalização contratual, obje vando a análise com profissionais que par ciparam efe vamente da
execução dos serviços à época, para que não ocorram imputações desarrazoadas. Ademais,
desconsideramos qualquer imposição unilateral de responsabilidades. 

 

Oportunamente, destacamos o Ofício nº 80/2019/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO -
GUARULHOS (0225076), através do qual explicamos:

[...] que além dos documentos autuados ao presente processo, foi aberto um processo sico, por
orientação da Pró-Reitoria de Planejamento, a fim de concatenar todas as patologias detectadas
na construção do Edi cio Acadêmico, o qual está registrado sob o número 23089.015188/2019-
81.

Por fim, destacamos a Mesa Técnica de Infraestrutura ocorrida em 27/11/2019, nas dependências
das Pró-Reitoria de Planejamento, a qual tratou das questões a nentes ao campus Guarulhos, e
contou com a presença dos Pró-Reitores de Planejamento e de Administração, da Diretoria de
Imóveis da Unifesp, das Direções Acadêmica e Administrava do campus Guarulhos, da fiscalização
contratual e da Divisão de Infraestrutura do campus Guarulhos.

 

A par r de então, os processos individuais que tratavam das patologias foram
concatenados num único, a saber, 23089.015188/2019-81.

Com a pandemia de COVID-19, a tramitação do processo sico migrou para a
plataforma do SEI com o mesmo número. 

Em 14/01/2021, o Departamento Administra vo manifestou-se através do O cio nº
2/2021/DIVISÃO DE INFRAEST RUT URA - G UARULHOS (0562113) em atenção ao DESPACHO n.
00002/2021/ERADM NTRB/ER-ADM-PRF3/PGF/AGU (0560141).

Em 18/01/2021, realizou-se uma reunião com a par cipação da Procuradoria, da Pró-
Reitoria de Planejamento da Unifesp e do Departamento Administra vo do campus. Na reunião foi
apresentado o teor do O cio 2/202, lavrado em resposta ao Despacho 2/2021, bem como
discussão da estratégia de tramitação do processo de judicialização.

Em observação ao O cio nº 8/2021/PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
(0565997), foi agendada uma visita técnica ao campus com empresa de construção civil a fim de
mensurar os custos das intervenções de modo a subsidiar a judicialização da demanda, em especial
naquilo que concerne ao valor da causa. Tal decisão foi tomada em razão da ausência de
profissionais habilitados, no âmbito da Universidade Federal de São Paulo, para tratar da demanda.

 

Por fim e em atenção à solicitação da Direção Acadêmica no tocante
aos esclarecimentos técnicos a respeito da causa da invasão de água, entendemos que o arquiteto
Pedro, atualmente lotado na Direção Acadêmica, é o servidor mais habilitado tecnicamente para a
apresentação. Neste sen do, pontuamos que a Divisão de Infraestrutura do campus conta,
atualmente e de fato, com apenas três servidores, sendo: um Contra-mestre/o cio, um Assistente
em Administração e um Secretário Executivo.

 

Atenciosamente,

 

 

Marcos Kochleitner

Diretor Administrativo no exercício da função

Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

Universidade Federal de São Paulo - campus Guarulhos
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Documento assinado eletronicamente por Marcos Kochleit ner, Diret or(a) de
Depart ament o, em 21/01/2021, às 19:42, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço:
"https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador
0569647  e o código CRC 499B7D29 .

Estrada do Caminho Velho, 333 - Bairro Pimentas - Guarulhos - SP CEP 07252-312 -
http://www.unifesp.br

 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23089.104127/2019-98 SEI nº 0569647
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DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

Ofício nº 12/2021/DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

Guarulhos, 25 de janeiro de 2021.

Sra. Magali Aparecida Silvestre
Sr. Janes Jorge
ESCOLA DE FILOSOFIA, LET RAS E CIÊNCIAS HUMANAS -  EFLCH -  GUARULHOS
Diretoria Acadêmica
Universidade Federal de São Paulo
Estrada do Caminho Velho, 333, Jardim Nova Cidade
CEP: 07252-312 – São Paulo/SP
 
 
 

Assunto: Inclusão de ponto de pauta: acervos sob risco de danos por infilt rações e
goteiras

Referência: Processo nº 23089.104127/2019-98

 

 

 

Prezados Senhores,

Venho, por meio desta, informar que o Conselho do Departamento de História
decidiu, em reunião ordinária de 2020, levar ao conhecimento da Reitoria, co-responsável
pelo acervo da Editora Nacional, o perigo iminente de danos sicos causados por infiltrações
prediais.

É sabido que, desde a liberação para uso em 2016, algumas salas no 3o. andar do
Prédio Acadêmico apresentaram problemas estruturais, entre elas, as do CENT RO DE MEMÓRIA E
PESQUISA HISTÓRICA. Desde então, a preocupação com chuvas é constante.

Houve troca de emails formalizados com Memorandos e fotos em 2017 (dolorosas
lembranças de acervos danificados), Ofício 78/2018 (0070095), O cio 48/2019 (0113742) e o úl mo
registro (0560581) se ainda houver necessidade de vistoria.

Dito isto, solicitamos recurso financeiro para resolver este estorvo.

À disposição para maiores esclarecimentos.

 

Prof . Dr. Gilbert o da Silva Francisco
Chef e em Exercício

Depart ament o de Hist ória
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Documento assinado eletronicamente por Gilbert o da Silva Francisco, Chef e de
Depart ament o em Exercício, em 25/01/2021, às 12:27, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço:
"https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador
0571340  e o código CRC 369DF123.

Estrada do Caminho Velho 333 - Bairro Jardim Nova Cidade - Guarulhos - SP CEP 07252-312 -
http://www.unifesp.br

 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23089.104127/2019-98 SEI nº 0571340
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