Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Planejamento

Relatório de Reunião

Data: 02.09.2020
Horário: 9h às 12h30
Local: Ambiente virtual
Participantes: Pró-Reitor de Planejamento e servidores de infraestrutura dos campi.

Pauta:
1. Apresentação dos Manuais com diretrizes para projetos e obras
2. Apresentação da Ata de prestação de serviços de engenharia, sendo o objeto a
Planilha Sinapi.
3. Devolutiva sobre os estudos desenvolvidos pelo GTs-Ctinfra de retomada das
atividades
4. Informes sobre as Sistema de acompanhamento de processos e organização do
trabalho na área de infra
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1. O Prof. Pedro Fiori Arantes deu início à reunião da Câmara Técnica de Infraestrutura às
9h20, falando sobre os pontos de pauta que serão debatidos hoje e a importância de cada
um dos temas para o andamento dos trabalhos da área de infraestrutura.
Servidora Haluane fez a apresentação sobre sua dissertação de mestrado referente a um
estudo de caso sobre edifícios da Unifesp (Guarulhos e São José dos Campos), apresentou
como foi o processo de avaliação e os instrumentos aplicados para a conclusão desta tese.
Apresentou um guia montado de diretrizes de projetos, montado a partir de dados dos
editais da Unifesp e dos resultados das entrevistas feitas com os usuários dos edifícios
(parte da dissertação). A conclusão foi a necessidade de se montar um manual do processo
de projetos da Unifesp, para padronizar o trabalho de toda a área de infraestrutura para dar
maior segurança ao trabalho desta área. Finalizando foi montado 3 grupos de trabalho que
farão a montagem do manual de obras e projetos da Unifesp (com diretrizes, fluxos e
recomendações). Gt 1 Manual E Diretrizes De Projeto: André Caram, Ricardo Moreno,
Soraya Jebai, Guilherme Franca Adamo, Wagner Pinheiro Dos Santos, Goreth Miri Sakai
Hoshino, Edison Maneschi Junior e Lucian De Paula Bernardi. Gt 2 Manual E Diretrizes
Para Obras (Licitação E Fiscalização): Eder Mantovani, Haluane Santana De Oliveira,
Pedro F. Rossetto, Gabriel Machado, Marina Perim, Ricardo Moreno, Wagner Pinheiro
Dos Santos, Soraya Jebai, David Lopes, Claudio Lemos e José Gilberto Meleti. GT 3 Manual De Pós Ocupação E Avaliação: Haluane Santana, Claudio Lemos, Nathan
Blaske, Marcos K, Manoel (GRU), Anderson Britto Fernandes, Samuel Bicalho e José
Gilberto Meleti.
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2. Devolutiva sobre os estudos desenvolvidos pelo GTs-Ctinfra de retomada das
atividades: André Caram fez a apresentação do relatório elaborado pelos GTs formados,
com as recomendações de cada grupo, todas atendendo as recomendações necessárias
pelas respectivas leis, com os valores estimados dos custos de cada grupo para as
mudanças propostas. Ao final disponibilizou o link para acesso à planilha de checagem
quantitativa
por
cada
campus:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RftzsxT03Y51w0c8Yd40mVWVZjmooSfS8a8u7UyrTbE/e
dit#gid=536280489

3. Apresentação da Ata de prestação de serviços de engenharia, sendo o objeto a Planilha
Sinapi: André Caram fez a apresentação sobre a contratação de empresa para prestação
de serviços comuns de engenharia com base na planilha Siapi, que serão contratadas para
pequenas reformas que não estão contempladas nos contratos de manutenção predial.
Esta contratação foi feita atendendo os critérios, assim como em outras contratações,
exigidos de documentação, qualificação técnica etc. Aberta a palavra aos presentes para
tirar dúvidas que foram respondidas.
4. Informes sobre o sistema de acompanhamento de processos e organização do trabalho
na área de infra: este ponto de pauta ficará para a próxima câmara técnica, sendo
solicitado que os servidores enviem sugestões para o aprimoramento.
- Pedro Arantes: acrescentou que o objetivo deste trabalho é consolidar a área de
infraestrutura com documentos, manuais e fluxos de trabalho definidos. A reunião foi então
declarada encerrada às 12h30.
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