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“Nós somos o que fazemos repetidas vezes.  

Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito.”  

Aristóteles 

 

3 



 

Apresentação  

 

 Desde janeiro de 2016 a direção administrativa  do campus Osasco vem 

sendo exercida pela contabilista Juliana Mateusa Meira Cruz. O departamento 

administrativo está hierarquicamente ligado à direção acadêmica do campus, exercida 

pela Prof.ª Drª Luciana Massaro Onusic, tendo o Prof. Drº Júlio Cesar Zorzenon Costa 

como vice-diretor. O mandato da atual gestão vai de maio de 2015 a maio de 2019.

  

 O propósito do departamento administrativo é prover os recursos 

necessários para que a comunidade acadêmica da Escola Paulista de Política, Economia 

e Negócios (EPPEN) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - campus 

Osasco desenvolva seu potencial máximo em ensino, pesquisa e extensão. Atua, por 

meio da capacidade técnica dos servidores,  realiza-se planejamento e gestão 

orçamentária, licitações, contratações, soluções de TI, gestão de pessoas e gerenciamento 

de todos os serviços essenciais ao funcionamento do campus.  

  

 Os resultados apresentados são fruto do trabalho dos servidores lotados no 

departamento administrativo, terceirizados e estagiários que contribuem para o bom 

andamento do campus Osasco.  

 

  

 .   
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Infraestrutura 

 

 Abaixo, algumas ações e melhorias realizadas durante o período 

compreendido neste relatório.  

1. Recuperação das juntas de dilatação do edifício. 

2. Aprovação de projeto técnico junto ao Corpo de Bombeiros para processo de 

regularização da edificação. 

3. Planejamento das reformas e instrução dos termos de referência para adequação do 

edifício à segurança contra incêndio, impermeabilização das coberturas e 

pavimentação de acesso ao estacionamento do Sesc. 

4. Finalização do projeto executivo da Moradia Estudantil no campus Quitaúna. 

5. Contratação de serviços de manutenção especializados: cabine primária e ar-

condicionado. 

6. Implantação do plano de manutenção predial. 

7. Implementação e organização do prontuário de instalações Elétricas, visando 

adequação às normas do Ministério do Trabalho. 

8. Readequação do Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas (SPDA - "para-

raios"). 

9. Melhorias na estrutura de iluminação externa. 

10. Complementação e melhora da instalação elétrica do terceiro andar, ligando os 

pontos de energia a um novo quadro de distribuição. 

11. Melhorias nas instalações de elétrica em geral (aquário, copa, RU, etc.), visando 

adequação às normas. 

12. Recuperação das tabelas de basquete da quadra. 

13. Fiscalização e acompanhamento da obra do novo campus no terreno de Quitaúna. 

14. Copa para discentes. 
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10. Melhoria do centro de convivência dos discentes. 

11. Recuperação da bomba de recalque. 

12. Instalação de película solar nos laboratórios de informática. 

13. Elaboração de atas para reposição de materiais de infraestrutura. 

14. Entrega de uma nova sala de professores (308). 

 

Reformas e melhorias em andamento 

 

1. Entrega da sala dos departamentos. 

2. Laboratório de informática 3. 

3. Impermeabilização de lajes de cobertura do edifício. 

4. Montagem de uma nova sala de aula (201). 

 

Acessibilidade 

 

1. Instalação de piso tátil acessível no térreo; 

2. Aquisição de bebedouros acessíveis; 

3. Licitação em planejamento para adequações à acessibilidade 

 

Água e energia elétrica 

 

1. Medidas de eficiência para redução de consumo de água (instalação de torneiras 

temporizadoras, estudo e readequação do contrato de demanda e eliminação de 

vazamentos, campanhas de conscientização, etc.), o que resultou em 39% de 

redução no consumo de água.  
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Comparando o consumo em 2017 com 2015, a redução no consumo é de 36%, o 

que representa uma economia de mais de R$ 44 mil reais/ano. 

 

3. Recuperação de trecho da tubulação antiga de abastecimento da caixa d'água; 

4. Revisão do contrato de demanda com a Eletropaulo e medidas de eficiência 

(desligamento da iluminação externa de forma automatizada, substituição de 

lâmpadas por modelos mais eficientes, etc.) reduziram em 11% a despesa com 

energia elétrica . Mesmo com o aumento de consumo em 8%, devido ao acréscimo 

de servidores, discentes e ampliação da iluminação e rede elétrica interna e externa. 

A economia em 2017, em relação ao ano de 2015, foi superior a R$18 mil reais. 

 

Gestão Patrimonial 

 

1. Melhoria e criação de espaços para convívio da comunidade como: Sala de 

convivência, hall do 3º andar e apropriação dos espaços ao ar livre. 

2. Informatização e inovação do inventário patrimonial a partir de 2016, gerando mais 

confiabilidade e agilidade no processo. 

3. Força-tarefa envolvendo a Divisão de Gestão de Materiais, Infraestrutura e 

Diretorias para recuperação de 16 lousas danificadas; essa ação resultou na 

economia de cerca de R$ 35.000,00. 

4. Estudo para aquisição, instalação e gestão de câmeras de vigilância, realizado pela 

Divisão de TI em parceria com o Setor de Patrimônio. A realização desse serviço 

pela própria equipe da TI pode representar uma economia de 80% em relação aos 

preços praticados no mercado. 

5. Para 2018, há projetos embrionários visando à restauração de cadeiras giratórias e 

aquisição e troca de miolos de fechadura que, caso se concretizem, irão 

proporcionar economia de milhares de reais. Há, também, projeto para recuperação 

das mesas do refeitório, o que irá torná-las muito mais confortáveis para os usuários 

durante as refeições  

 

 



A tabela abaixo apresenta os bens incorporados no patrimônio da EPPEN no período de 

2015 a 2017. 

 

Já a tabela a seguir mostra o quadro atual de todo o patrimônio do campus. 
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Bens Patrimoniados 2015 a 2017 R$ 
 

Qtde 
 

 Mobiliário e equipamentos 
                 

399.237,62  
                                      

398  

Acervo bibliográfico 
                 

527.733,36  
                                  

4.829  

 Softwares 
                

844.760,44  
                                      

145  

Total de bens patrimoniados  
           

1.771.731,42  
                                  

5.372  

Bens Patrimoniados Totais R$ 
 

Qtde 

 

 Mobiliário e equipamentos 
                  

3.966.141,72  
                                  

5.391  

Acervo bibliográfico 
                  

1.129.806,88  
                                

14.928  

 Softwares 
                      

885.745,74  
                                      

200  

Total de bens patrimoniados  
                  

5.981.694,34  
                                

20.519  



 

Tecnologia da Informação 

 

1. Renovação das licenças de base de dados PROQUEST e ECONOMÁTICA. 

2. Implantação de sistema para gestão do restaurante universitário (RU) facilitando a 

rotina, reduzindo as filas, agilizando os trabalhos e melhorando os controles para a 

fiscalização do contrato.  

3. Aquisição de equipamentos e softwares que trouxeram algumas melhorias para os 

sistemas informatizados do campus. 

4. Entrega do 2º laboratório de informática na sala L210, com 55 computadores, sendo 

1 para o docente, acesso à internet, softwares livres e pacote Office.  

5. Instalação do programa PGina em todos os computadores de uso acadêmico. Esse 

programa permite que todos os alunos possam utilizar os computadores das salas de 

aulas, laboratórios e auditório, sem a necessidade do login do docente.  

6. Troca dos cabos VGA dos projetores por cabos do tipo HDMI, que possuem melhor 

qualidade de transmissão de imagem e mais durabilidade.  

7. Implantação de nova banda larga de internet de 400mbs e aumento da conexão wi-fi 

por meio do link da RNP, melhorando o padrão de navegação e oferecendo maior 

velocidade aos sistemas administrativos. 
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Gestão de Pessoas 
 

1. Realização de “Workshop dos TAE’s da EPPEN” em 2016 e 2017 com o objetivo 

de promover valorização e aperfeiçoamento do corpo técnico. Durante a primeira 

oficina foi trabalhado o tema “Valores Universais” e, no segundo, foi realizada a 

revisão dos valores pactuados e discutidas as formas de integrar toda a comunidade 

da EPPEN. Desde o primeiro ano, é reservado um momento para homenagem aos 

servidores que se destacam como precursores. Em 2016, foi entregue aos dez 

primeiros servidores ainda lotados no campus o Diploma de Pioneirismo. Em 2017, 

tal homenagem foi entregue à primeira servidora da unidade a se aposentar, depois 

de 35 anos dedicados à instituição. 
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2. A partir do II Workshop, realizado em outubro de 2017, foi criada uma comissão 

para organizar os eventos institucionais do campus com a incumbência de 

promover novas ações de integração com todos os colaboradores. A primeira ação 

dessa comissão foi a confraternização de encerramento do ano de 2017, realizada 

no dia 08 de dezembro que contou com a participação de mais de 100 

colaboradores (entre servidores técnicos e docentes, terceirizados e estagiários). 
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3. Durante o período de 2015 a 2017, os servidores Tae’s participaram de capacitações 

no total de 33 cursos abrangendo a participação de 22 servidores. 

4. Desde 2015, chegaram 38 novos servidores, sendo 31 docentes e 7 técnicos, 

conforme tabelas abaixo.  
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  Docentes 

  Nome  Posse  Curso 

1 Antonio Roberto Espinosa 26/06/2015 Relações Internacionais 

2 Diogo de Prince Mendonça 17/11/2015 Ciências Econômicas 

3 Fabio Cesar Venturini 19/11/2015 Multidisciplinar 

4 Joelson Oliveira Sampaio 01/04/2016 Ciências Atuariais 

5 Marina Mitiyo Yamamoto 20/05/2016 Ciências Contábeis 

6 Celso Takashi Yokomiso 23/05/2016 Ciências Atuariais 

7 Osmany Porto de Oliveira 06/06/2016 Relações Internacionais 

8 André Roncaglia de Carvalho 20/07/2016 Ciências Econômicas 

9 Moisés Diniz Vasssalo 22/11/2016 Ciências Atuariais 

10 Raphael de Oliveira Garcia 13/03/2017 Ciências Atuariais 

11 Marcelo Rabelo Henrique 24/05/2017 Ciências Contábeis 

12 Edimilson Costa Lucas  29/05/2017 Ciências Atuariais 

13 Humberto Gallucci Netto 01/06/2017 Ciências Atuariais 

14 Simone Alves da Costa 27/06/2017 Ciências Contábeis 

15 Danilo Tavares da Silva 09/08/2017 Direito 

16 Luiz Jurandir  Simões de Araújo 14/08/2017 Ciências Atuariais 

17 Leandro dos Santos Maciel  17/08/2017 Ciências Econômicas 

18 Roberto Bomgivani Cazzari 18/08/2017 Ciências Atuariais 

19 Ana Carolina da Mata Chasin 21/08/2017 Direito 

20 AcacioAugusto Sebastião Júnior 22/08/2017 Relações Internacionais 

21 Raphael Cezar da Silva Neves  22/08/2017 Direito 

22 Lucia Salmonson Guimarães Barros 19/09/2017 Administração 

23 Renan Honório Quinalha 20/09/2017 Direito 

24 Iagê Zendron Miola 30/10/2017 Direito 

25 Juliana de Paula Bigatão Puig                   01/12/2017 Relações Internacionais 



5. Até dezembro/2017, tínhamos 7 concursos em andamento para vagas de 

docentes. 
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Docentes  

  Nome Posse Curso 

1 Ivanil Nunes 13/07/2016 - Visitante Ciências Econômicas 

2 Carla Cristiane Lopes  Corte 07/07/2016 - Visitante Ciências Econômicas 

3 Vanessa Braga Matijascic 18/07/2016 - Visitante Relações Internacionais 

4 Carolina Cristina Loução Preto 20/04/2017 - Substituto Relações Internacionais 

5 Itaquê Santana Barbosa  07/08/2017 - Substituto Relações Internacionais 

6 Douglas de Lima Feitosa 06/10/2017 - Substituto Administração 

Técnicos 

  Nome Posse Divisão 

1 Iuri Vasconcelos Braz 10/3/2016 Contratos 

3 Ana Paula Rocha G. de Oliveira 6/6/2016 Secretaria de Cursos  

5 Andreia Naomi Kuno 9/6/2016 Serviços 

2 Carlos Eduardo Sampaio B. Dias 11/3/2016 NAE 

6 Danilo de Oliveira Umeda 10/6/2016 Controladoria 

4 Fabio Dias Moreira 6/6/2016 Infraestrutura  

8 Leandro Viana Cappellano 26/11/2015 TI 

7 Rondinelly Ramos de Araújo 29/7/2016 Gestão  Ambiental 

Concursos Aprovados em Andamento 

  Área Subárea  Edital 

1 Administração Adm. de Sistemas de Informação           319 

2  Direito                       Fundamentos de Direito Público       637 

3  Direito                       Direito, Crime e Conflitos Sociais    643 

4  Direito                       Direito  e Políticas Públicas  641 

5  Direito                        Direitos Humanos e Movimentos Sociais   639 

6 Direito   Teoria do Direito  627 

7 Formação Científica  Métodos Quantitativos 476 



Normatizações e melhorias de procedimentos internos 
 

1. Procedimento Operacional Padrão para os serviços de transporte e manutenção.  

2. Fluxogramas de processos administrativos já disponibilizados em nosso portal. 

3. Planejamento e antecipação dos processos licitatórios e das contratações, 

evitando sobressaltos e a geração de erros, promovendo melhor otimização do 

tempo e força de trabalho. 

4. Treinamento interno de brigada de incêndio realizado pelo técnico de segurança 

do trabalho em conjunto com o SESMT. 

5. Revisão do Plano de Logística Sustentável - PLS com ações e estabelecimentos 

de metas compatíveis com a estrutura do campus.  

 

Gestão Orçamentária 

 

 Os contratos de maior impacto no orçamento do campus foram revistos 

e otimizados. Dentre as diversas ações realizadas, destacam-se: 

1. Planejamento orçamentário anual com propostas para ajustar as despesas aos 

recursos recebidos, reduzindo ao máximo a possibilidade de geração de déficit 

orçamentário.  

2. Estudo e readequação do contrato de limpeza e segurança. 

3. Substituição de vigilantes desarmados no posto da portaria por porteiros, 

reduzindo custos e otimizando mão-de-obra especializada em segurança. 

4. Reforço no contrato do serviço de zeladoria do prédio com a contratação do 3º 

zelador e alocação dos postos no 1º e 2º andares para melhorar o atendimento aos 

usuários e inibir ocorrência de furtos. 

5. Substituição de vigilantes desarmados por vigias, ação que gerou redução de 

custos e adequou o serviço prestado ao profissional contratado, ajustando, assim, 

as práticas de segurança defendidas pela UNIFESP. 
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6. Reclassificação contábil das licenças das bases de dados para ativo intangível 

(capital/investimento), o que resultou em desoneração das despesas de custeio do 

campus. 

7. Aumento de receitas próprias por meio da implantação de medidores de energia 

elétrica nos espaços cedidos para o RU e lanchonete; e, controle de serviços 

realizados pela “xérox”, com pagamento em GRU do saldo mensal. 

8. Instalação de hidrômetro para adotar o mesmo procedimento na cantina, em relação 

ao consumo de água em 2018. 

9. Suspensão das atividades em período de recesso de final de ano em 2017, com 

redução de 30% das despesas de custeio referente a um mês de funcionamento. 

10. Suspensão do funcionamento do RU em período de férias. 
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Painel Administrativo 

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 em tempo integral 647 

Nº Alunos de graduação 1585 

Nº Técnicos 53 

Nº Docentes 104 

Nº Alunos de pós-graduação stricto sensu  56 

Nº Alunos de pós-graduação lato sensu 84 

Terceirizados 38 

Total Comunidade  1.920 

Técnicos na administração 26 

Técnicos na área acadêmica 27 

Relação Tec adm / Tec acad 1,04 

Custo Médio Mensal  182.258,81 

Consumo médio mensal do RU  45.800,48 

Total Custo Médio Mensal + RU 228.059,29 

Relação custo mês / m² construído -  27,48 

Relação custo mês / pessoas 118,78 
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Referência dezembro/2017 



Execução orçamentária de recursos de custeio e capital – 2015 a 2017 

Gráfico: Execução Orçamentária 2017 – Campus Osasco 
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CAMPUS 

OSASCO 

RECURSOS  2017 2016 2015 

CUSTEIO 

Custeio  2.187.105,77 2.684.272,46 2.652.938,92 

Restaurante 

Universitário 
549.605,71 394.487,90 234.334,86 

TOTAL 

CUSTEIO 
2.736.711,48 3.078.760,36 2.887.265,78 

CAPITAL 

Capital - campus 

Angélica 
300.900,00 239.303,75 947.996,26 

Capital - Novo 

campus 
8.250.073,88 11.047.365,79 1.778.186,10 

TOTAL 

CAPITAL 
8.550.973,88 11.286.669,54 2.726.182,36 

TOTAL 11.287.685,36 14.365.429,90 5.613.448,14 
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Organograma  

Departamento Administrativo 

 

 
 

 



 

Equipe  
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Diretora administrativa Divisão de Contratos e Convênio 

Juliana Mateusa Meira Cruz  Iuri Vasconcelos Braz 

Secretário executivo José Viana Junior 

Aníbal Mari 

Divisão de Infraestrutura Divisão de Serviços 

Haluane Santana de Oliveira Andreia Naomi Kuno 

Alexsandro dos Santos Militão Andreia Pereira da Silva 

Edison Maneschi Júnior Elisângela Bardi da Fonseca 

Fabio Dias Moreira Rosângela da Silva Rocha 

Divisão de Gestão Ambiental Divisão de Controladoria 

Rondinelly Ramos de Araújo Danilo de Oliveira Umeda 

Divisão de Recursos Humanos Divisão de Gestão de Materiais 

Milton Santo da Silva Marlene Rodrigues 

Claudia Ferreira Crysthian Grayce Raviani  

Patrícia Silva Oliveira Fabio Cumaru Araújo 

Estagiária 

Mônica Caroline Fattah Magalhães 

Divisão Tecnologia da Informação 

Renato Luna 

Carlos Roberto de Castro Júnior 

Edmur Machado Silva 

Leandro Viana Cappellano 

Reginaldo de Lima Barbosa 

Ronaldo Ribeiro Martins 



“Conhecimento é o único recurso econômico que faz sentido”. 

Peter Drucker 
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