MESA TÉCNICA DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Data: 29.01.2019
Local: Sala de Reuniões ProPlan (3º andar)
Participantes:
Prof. Dr. Pedro Fiori Arantes – Pró-Reitor de Planejamento ___________________________________________
Jumile Moreira – Proplan _________________________________________________________________________________
Samuel Bicalho – Divisão Infraestrutura Campus São José dos Campos ______________________________
Marina Perim Lorenzoni – Divisão Infraestrutura Campus São José dos Campos ____________________
Profª Maraisa Gonçalves - Chefe da Divisão de Gestão Ambiental Campus São José dos Campos __

Relato da reunião
- O Campus São José dos Campos solicitou junto à Prefeitura Municipal o serviço
topográfico de demarcação da Área Institucional II-Parque Tecnológico. Na data de 12 de
novembro de 2018, após uma reunião com as direções, a Prefeitura concedeu os serviços
de DEMARCAÇÃO TOPOGRÁFICA DOS LIMITES DO TERRENO DA UNIFESP, o qual deverá
ser finalizado nas próximas semanas. Alertou-se para o uso de coordenadas geométricas,
pois as mesmas devem estar compatibilizadas com as coordenadas da matrícula da área.
- A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO construída de forma irregular dentro da APP,
conforme notificado pela CETESB, foi leiloada pelo Campus São José dos Campos e será
retirada pela ganhadora do leilão, que está à espera de autorização da SABESP para lançar
os resíduos da mesma na rede.
- O campus elaborou novo edital para CERCAMENTO DA ÁREA INSTITUCIONAL II DA
UNIFESP, englobando a APP, visto que a licitação de 2018 não foi contratada devido à
indisponibilidade orçamentária. O valor total será de R$192.000 (R$92,00/m para
alambrado e R$22,00/metro para arame farpado, perímetro de aproximadamente
2000m). A Proplan indicou a execução de alambrado com placas informativas e ronda de
segurança devido a possibilidade de degradação contínua. Apesar da licitação já estar em
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andamento o campus no momento não dispõe de recurso orçamentário para atender a
demanda.
- O campus novamente apresentou a necessidade de tratamento dos pontos de erosão no
terreno da unidade Parque Tecnológico e solicitou apoio da Proplan a respeito da
verificação da terraplanagem executada durante a obra. O prof. Pedro sugeriu que a
equipe de manutenção do campus fizesse uma intervenção com canaletas de concreto nas
linhas de escoamento de água que já estão traçadas no terreno pela ação das intempéries,
opção que foi refutada pelos servidores do campus que participavam da reunião.
Ainda sobre este tópico, foi apresentado que a URBAM executará a obra para finalização
da infraestrutura urbana no loteamento Parque Tecnológico, sendo necessário, por
indicação da SABESP, passar a rede de esgoto na área da UNIFESP. O local indicado e
aprovado pela SABESP, parte dele na área de APP Considerando que haverá
movimentação de parte do solo para a passagem da rede esgoto a URBAM irá realizar
apenas o acerto do solo na finalização dos serviços na parte de erosão. Este aterramento
será realizado sem projeto geotécnico e não sabemos se a CETESB aceitará como
tratamento em sua análise posterior.
- O Campus São José dos Campos conseguiu junto à CESP a doação de mudas para a
REVITALIZAÇÃO DE PARTE DA APP próxima ao gradil da Universidade, porém teremos
que arcar com os custos do plantio (R$6,50/muda-total R$13.000,00) e o custo da
manutenção (R$2.180,000/mensal) por no mínimo 36 meses, conforme legislação
(Resolução SMA 32/14).
- O campus apresentou demanda de reforma do TELHADO DO PRÉDIO 2 NA TALIM,
atualmente com diversos problemas de infiltrações, escoamento de água das calhas e
impermeabilização. Foi indicado pleitear recurso junto à Pró-Reitoria de Pesquisa.
Encaminhamentos
- Fazer o levantamento dos serviços necessários para manutenção da APP (cercamento,
revitalização, ronda de segurança, projeto geotécnico, serviço de manutenção), elaborar a
matriz de risco e abrir processo no SEI com as devidas justificativas. Encaminhar o
processo para o DGA e Eng.ª Jumile para avaliação das questões técnicas ambientais.
Instruído o processo REIVINDICAR RECURSO JUNTO À PROADM.
- APRESENTAR os problemas do EDIFÍCIO 2 DA TALIM PARA A PRÓ-REITORIA DE
PESQUISA solicitando recursos da reserva técnica para garantir as atividades, pois as
infiltrações podem comprometer as pesquisas e ter impacto sobre os usuários. Enviar
solicitação junto com mapa de risco. Solicitar ao Diretor Acadêmico envio dos documentos
à ProPGPq.
- Solicitar à Direção Acadêmica do Campus um agendamento de REUNIÃO COM A
PREFEITURA e URBAM para discutir o alagamento do edifício da Talim (Finepinho) por
problemas na drenagem do bairro, a supressão da execução do acesso externo à moradia
estudantil pela URBAM e a doação do terreno contíguo.
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