Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Planejamento

Relatório de Reunião

Data: 06.10.2020
Horário: 9h às 11h30
Local: Ambiente virtual
Participantes: Pró-Reitor Adjunto de Planejamento e servidores de infraestrutura dos campi.

1. O Prof. Pedro Fiori Arantes deu início à reunião da Câmara Técnica de Infraestrutura às
9h20, falando sobre alguns informes importantes para conhecimento dos servidores.
- Relatório de Gestão: o relatório foi entregue ao TCU e ainda não pode ser disponibilizado
na integra, mas foi disponibilizado nos sites da Unifesp um resumo com alguns pontos
importantes, no chato foi disponibilizado o link de acesso a todos os participantes.
A Unifesp segue muito bem avaliada nos índices de cursos do MEC, nos rankings
internacionais, na CAPES, citando também alguns outros pontos do relatório importantes.
- Comissão para elaboração de Planejamento e Dimensionamento das áreas físicas e
infraestruturas da Universidade Federal de São Paulo e Plano de Ação Quinquenal, foi
apresentada uma planilha com levantamento de todos os espaços dos campi, nesta planilha
foram inseridas informações sobre AVCB e a partir dela será feito a análise da situação
espacial da universidade, os próximos passos da comissão será o encaminhamento para
todos os campi, para que preencham todas as informações faltantes de cada um. Este
trabalho precisará ser finalizado até o final de outubro, pois a partir desta planilha serão
colhidos dados para a finalização do PDI.
2. GTs Manuais de procedimentos: esse trabalho ainda não foi finalizado, o trabalho está
em andamento. Para facilitar o andamento do trabalho foi eleito em cada grupo um
coordenador para a finalização. Foi estipulado o prazo de 31.12.2020 para a conclusão de
todos os manuais. A composição dos grupos: GT 1 Manual de Diretrizes de Projeto
(Licitação, Fiscalização e Recebimento): André Luis Balsante Caram (coordenador),
Ricardo Moreno Glória, Soraya Jebai Quinta, Guilherme Franca Adamo, Wagner Pinheiro
dos Santos, Goreth Miri Sakai Hoshino, Edison Maneschi Junior e Lucian De Paula
Bernardi. GT 2 Manual de Diretrizes para Obras (Licitação, Fiscalização e
Recebimento): Ricardo Moreno Glória (coordenador), Eder Mantovani, Haluane
Santana de Oliveira, Pedro Francisco Rossetto, Gabriel Machado, Marina Perim Lorenzoni,
Wagner Pinheiro dos Santos, Soraya Jebai Quinta, David Lopes Gomes, Claudio Jeronimo
Lemos e José Gilberto Meleti. GT 3 - Manual de Pós Ocupação e Avaliação
(Desempenho,
Pesquisa
de
Satisfação,
Análise
de
Patologias,
Recomendações): Haluane Santana de Oliveira (coordenadora), Claudio Jeronimo
Lemos, Nathan Andre Luis Valesko Blaske, Marcos Kochleitner, Manoel Teodoro Neto,
Anderson Britto Fernandes e José Gilberto Meleti
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3. Informes das obras nos campi: foi solicitado que um representante de cada campus um
pequeno informe sobre o andamento das obras que estão sendo desenvolvidas com recursos
de emendas parlamentares:
- Campus São Paulo: conta atualmente com 03 (três) obras em andamento: a reforma
elétrica do Infar, os imóveis da Rua Otonis e pequenas obras em alguns laboratórios.
- Diadema: está em fase de negociação de valores e checagem de itens. Além desta está em
fase de estudo a saída de emergência do anfiteatro e também a saída do térreo do prédio de
vidro.
- Guarulhos: está ocorrendo algumas reformas nos prédios e a análise estrutural das
edificações.
- SJC: no momento está ocorrendo reformas nos telhados.
- BS: está em andamento a remoção do entulho, no momento o campus está sem equipe de
manutenção, pois ocorrerá a troca da empresa responsável, além da verificação do AVCB
dos edifícios.
- Osasco: a obra principal está em andamento.
- ZL: as reformas no prédio de extensão foram concluídas, instalada a iluminação e está em
finalização a demolição do refeitório.
- Reitoria: está em andamento o estudo para o AVCB do prédio, o projeto do novo imóvel
do CAAF, andamento na reforma do SESMT e as tratativas para a reforma do NASF.
4. Foi dado informe sobre o protocolo de retorno das atividades presenciais, o documento
consolidado montado pela comissão será submetido ao Consu para aprovação,
principalmente sobre a capacidade orçamentária e adequações de infraestrutura. Após a
realização da reunião do Consu, se houver necessidade poderá ser convocada outra Câmara
Técnica para se alinhas as adequações nas infraestruturas dos prédios.
5. Sistema de acompanhamento de processos de infraestrutura: o sistema desenvolvido
não foi utilizado, porém com a utilização do SEI este sistema pode não ser mais
necessário. Este assunto ficará para ser resolvido no início de 2021.
6. Atualização do site: é preciso que todos façam a atualização sobre o andamento das
obras nos sites da universidade, para dar publicidade ao que está sendo desenvolvido e
informar a comunidade acadêmica sobre o andamento.
Encaminhamentos da reunião:
- Planilha com os dados dos espaços físicos para o PDI: 30.10
- Manuais de procedimentos: 31.12
- Pedro Arantes: finalizou a reunião ressaltando a importância da finalização destes
trabalhos. A reunião foi então declarada encerrada às 11rh30.
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