
RELATÓRIO DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 7 DE OUTUBRO DE 2021. 

 

 Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, nesta cidade de São Paulo, em sala 

de reunião virtual pelo Google Meet (videoconferência) reuniram-se os servidores abaixo 

relacionados para a segunda sessão da Comissão Interna de Conservação de Energia - CICE, da 

UNIFESP. Sra. Tânia Mara Francisco (coordenadora), Sr. Alexandre Gregório dos Santos, Sr. 

Augusto Matheus Alves, Sra. Carla Alessandra dos Santos Sobral, Sr. Cauê Salem Távora; Sra. 

Cláudia Zubiolo Perioto, Sra. Débora Nunes Lisboa, Sr. Deyson Sidney Meneses Vital; Prof. Dr. 

Durval Lucas dos Santos Júnior; Sr. Eduardo Javarotti Filho, Sra. Erika Kyushima Solano, Sra. 

Fernanda Justi, Prof. Dr. Fernando Ramos Martins; Sr. Galberto de Alcântara Assis; Sra. Georgia 

Mansour, Sr. Gilberto Koiti Furuzawa, Sra. Haluane Santana de Oliveira;  Sra. Janete Cristina Melo 

Marques, Sr. João Carlos Alves Duarte, Sr. Jose Gilberto Meleti; Profa. Dra. Juliana Garcia 

Cespedes, Sra. Juliana Mateusa Meira Cruz, Sra. Jumile dos Santos Moreira; Prof. Dr.  Durval 

Paulo da Silva Neto; Profa. Dra. Maraisa Gonçalves, Sr. Marcus Vinicius Carvalho Arantes; Sra. 

Nanci Andrade Santana; Sr. Paulo Eduardo Zippert; Sr. Pedro Luiz Canassa; Sr. Rafael Câmara 

Guedes; Sra. Sinara Aparecida Farago de Melo, Sra. Ymonik Correa Santos. A pedido da Sra. Tânia 

(coordenadora), a Sra. Georgia Mansour deu início à reunião. Abriu a palavra para quem 

quisesse fazer comentários sobre os andamentos dos trabalhos. O Sr. Gilberto Koiti Furuzawa, 

coordenador do GT-Procel/Eletrobras, informou que até aquele momento estavam apenas 

organizando os trabalhos. Apresentou organograma dos passos a serem seguidos: análise do 

edital (leitura e elaboração de cartilha, até o dia 13.10.2021); pesquisa de oportunidade 

(encaminhamento de resumo/pesquisa aos campi até 15.10.2021); escolha de projeto (até 

20.10.21); projeto técnico (elaboração e preparação documentos); entrega do projeto (até 

30.10.2021). Em seguida, sugeriu a abertura de área no Sei!, baseada nas já existentes para as 

comissões, para trocas e encaminhamentos de documentação. A Sra. Georgia opinou no sentido 

de criar um processo Sei! para cada GT e, posteriormente, caso houvesse necessidade, uma área 

para a Comissão. O Prof. Durval concordou com a abertura de processos no Sei! como parte do 

processo de acompanhamento, mas sugeriu também o compartilhamento dos trabalhos 

efetivos dos grupos em pastas, no google drive. A Sra. Juliana Mateusa disse que se utilizava do 

google drive, mas acrescentou que no próprio Sei! era possível esse compartilhamento de 

documentos por meio do bloco de reuniões. Naquele momento, a Sra. Tânia conectou-se à 

reunião.  A Sra. Juliana Mateusa, coordenadora do GT-ENEL, atualiazou os andamentos dos 

trabalhos do grupo sob sua coordenação.  Disse que o prazo limite de 17.11.2021 para 

elaboração e cadastramento de projeto na ENEL inviabilizava a participação da Unifesp. 

https://intranet.unifesp.br/apps/localiza_servidores/fraPessoas.php?tipo=1&Voltar=True&Chave=EPM0118662&nome=HALUANE%20SANTANA%20DE%20OLIVEIRA


Informou que não seria possível atender ao calendário, uma vez que, por exigência do edital 

ENEL, o projeto deveria ser elaborado e cadastrado por empresa capacitada, o que exigia a 

abertura de Edital de Chamamento Público, que, certamente, deveria passar pela Procuradoria, 

alongando todo o processo. Sugeriu que fosse seguido o modelo de edital de chamamento 

trienal, feito pela UFABC, no início 2019, cuja característica permitiria a participação da 

Universidade em editais futuros, com empresa já escolhida antecipadamente. Finalizou a sua 

explanação dizendo que o grupo poderia dar continuidade aos trabalhos, inclusive com o edital 

de chamamento público, preparando-se para os editais posteriores da ENEL, que ocorreriam 

todo princípio de ano. A Sra. Tânia concordou com o andamento naqueles moldes, e quanto à 

periodicidade do edital, sugeriu o limite de dois anos, com submissão à Procuradoria. O Prof. 

Durval manifestou interesse pelo tipo de edital sugerido pela Sra. Juliana, apresentando 

justificativas como o tempo para desenvolver o trabalho, a elaboração de diagnósticos, a melhor 

divisão de oportunidades priorizáveis e a execução. A Sra. Tânia fez observações positivas 

quanto ao prazo estendido de tal modelo de edital, mas aventou a possibilidade de 

credenciamento de empresas diferentes, para melhor atender às diversas demandas dos campi. 

No entanto, ressaltou que a escolha mais ajustada deveria ser aquela apontada pelo grupo. A 

Sra. Fernanda informou que havia visitado a UFABC, em 2018 ou 2019, juntamente com colegas 

da área, para conhecer melhor os trabalhos das instalações de painéis solares lá realizados. Na 

ocasião, foi informada que, no início, a duração do contrato com a empresa instaladora fora 

anual, mas depois resolveram estender o prazo para 3 anos para salvaguardar a continuação da 

prestação dos serviços, caso o projeto, após o vencimento do contrato, fosse submetido à nova 

aprovação e rejeitado. A Sra. Sinara perguntou se os prazos apontados no organograma pelo 

GT-Procel tinham sido alinhados com a equipe de infraestrutura e se estavam preparados para 

cumpri-los. Quis saber se, no edital de chamamento público, relacionado ao GT-ENEL, em que 

várias empresas credenciadas apresentassem projetos de áreas diferentes, a beneficiária 

(Unifesp) poderia ser contemplada ao mesmo tempo com dois projetos. O Prof. Durval 

respondeu que a empresa credenciada poderia apresentar vários projetos de vários 

beneficiários diferentes; no entanto, à beneficiária caberia apresentar uma só proposta anual. 

Respondendo à Sra. Sinara, o Sr. Gilberto comentou que o prazo era realmente curto, que a 

partir de 26 ou 30.11.2021 era impossível submeter algum documento, porque os trabalhos 

deveriam ser finalizados em apenas dois meses. Acrescentou que o edital Procel trazia algumas 

características que agilizavam o processo. Citou como exemplo a não contemplação de aquisição 

de placas solares e a facilidade de preenchimento de documentação burocrática. A Sra. Jumile 

perguntou se as ações referentes a área de economia de energia constantes do PDInfra do CSP 

poderiam ser incluídas nesse edital. O Sr. Gilberto respondeu que não era possível executar 



alguma ação na área de infraestrutura sem levar em consideração o PDInfra. Porém, lembrou 

que o PDInfra tinha um olhar genérico para o campus, enquanto o edital focava uma área 

particular, por exemplo, uma edificação. O Prof. Durval lembrou que os editais não são projetos 

de natureza genérica, mas, sim, técnica, o que implicava considerar fases, custos, orçamento. O 

Sr. Paulo Zippert discorreu sobre a complexidade técnica das instalações da área de energia do 

campus São Paulo e sobre a dificuldade de obtenção de informações a ela relacionadas no que 

se referia a gastos e economia de energia. Frisou que havia necessidade de melhorar o 

gerenciamento dos sistemas de entradas de energia. Expôs detalhes técnicos de implantação, 

manutenção e eficiência que, na sua opinião, desaconselhava a implantação de painéis solares 

no Campus São Paulo. A Profa. Juliana Cespede relatou visita ao Campus Zona Leste, juntamente 

com o Instituto Federal e a UFABC. Informou sobre a existência de uma usina de energia elétrica 

fotovoltaica, já instalada no Instituto Federal havia dois anos e na UFAB, neste 2021, em 

pareceria com ENEL. Sugeriu a participação do Prof. Egeu Gomez na próxima reunião da 

Comissão para falar sobre o tema e trazer mais detalhes. Disse também que os participantes 

daquelas duas instituições se propuseram a colaborar com a construção de um projeto similar 

no Campus Zona Leste. O Prof. Fernando comentou que havia estudos suficientes sobre o 

potencial de energia solar distribuído em todo território brasileiro; que havia viabilidade 

econômica como geração distribuída, inclusive para o Estado de São Paulo; que essa viabilidade 

dependia da elaboração de um bom projeto, que seria impossível de realizar-se num espaço de 

dois meses. Com base nos comentários do Sr. Paulo Zippert, o Prof. Durval sugeriu que a questão 

da gestão do consumo de energia no campus São Paulo fosse ação primordial, antes que se 

passasse à elaboração de propostas específicas. Respondendo à Prof. Juliana, informou que, 

pelo edital da ENEL, não era possível estabelecer consórcios interinstitucionais, mas, sim, apenas 

entre a Unifesp e seus campi. Também em atenção à fala da Profa. Juliana, o Sr. Paulo Zippert 

relatou que no campus Zona Leste havia uma nascente, protegida por área de preservação 

ambiental, que poderia ser coberta, caso painéis solares fossem instalados no local. Comentou 

que a geração de energia poderia se dar por meio de outras fontes e não apenas pelos painéis 

solares. Citou biomassa e algas marinhas. Comentou também a complexidade tanto do processo 

de captação como do da transmissão da energia gerada. A Sra. Débora relatou a proposta de 

implantação de captação de energia solar feita pela Smart-IDT, cujo estudo seria apresentado 

ao campus São José no final de outubro. A Sra. Fernanda apresentou e comentou powerpoint 

que exibia os objetivos a serem seguidos pelo grupo sob sua coordenadoria: ações de economia, 

campanhas e elaboração de análises. Detalhou os procedimentos de encaminhamentos que 

viriam a ser tomados. A Sra. Tânia sugeriu retificar a Portaria que dispõe sobre a nomeação de 

servidores para composição da Comissão, incluindo no GT-3 os Diretores Administrativos e os 



Chefes de Divisão Ambiental, de modo a formar subgrupos para divisão das tarefas. Ressaltou 

também a importância da comunicação à comunidade do andamento e decisões da Comissão. 

Sugeriu aos docentes participantes dos GT-1 e 2 o contato com UFMG e o convite aos envolvidos 

com o projeto de captação de energia lá desenvolvido para participação na Comissão, para 

relato de suas experiências. Em seguida, antes de finalizar a reunião, solicitou a todos que 

dessem continuidade a seus trabalhos: GT-1 continuaria com os prosseguimentos para o edital 

de chamamento público; o GT-2 prosseguiria na tentativa de apresentar projeto à 

Procel/Eletrobras para este exercício de 2021 e o GT-3, com os subgrupos que seriam formados, 

prosseguiriam no levantamento de dados necessários e nas ações de implementação e 

comunicação.  Sem mais colocação dos presentes, agradeceu a presença de todos e encerrou a 

reunião. 

 

 

 

Sra. Tânia Mara Francisco 
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