Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Planejamento

Relatório de Reunião

Data: 04.03.2021
Horário: 9h às 121h30
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, ressaltando a importância desta reunião de finalização dos manuais de infraestrutura,
para que a área tenha processos definidos para os servidores se embasarem.
2. Na sequência os servidores Lidiane da Silva, José Ohta e Walfran de Araujo fizeram uma
breve apresentação sobre o novo sistema de infraestrutura desenvolvido pelo STI, um
sistema que já existente com diversas funcionalidades e que será introduzido para a área de
infraestrutura e serviços, o OTRS é um sistema de gestão e permitira ao responsável
acompanhar todo o processo nas diversas divisões em que ele for tramitar, mantendo todo o
histórico da solicitação e permitindo o acompanhamento por todas as equipes responsáveis,
além da padronização. Apresentou vantagens estratégicas e funcionalidades. Aberta a
palavra aos presentes para dirimir dúvidas sobre o funcionamento.
3. Na sequência os coordenadores fizeram a apresentação dos Manuais de procedimentos:
GT 1 Manual de Diretrizes de Projeto (Licitação, Fiscalização e Recebimento; GT 2 Manual
de Diretrizes para Obras (Licitação, Fiscalização e Recebimento) e; GT 3 Manual de Pós
Ocupação e Avaliação (Desempenho, Pesquisa de Satisfação, Análise de Patologias,
Recomendações).
Aberta a palavra aos presentes para sanar dúvidas, dar opiniões de aprimoramento para a
finalização do trabalho, pontos não contemplados, levantamento de documentos.
Encaminhamentos: Serão acatadas as sugestões feitas pelo acesso ao drive para o
aprimoramento do documento e as equipes devem entregar as versões finais até o dia
20.03.2021.
4. Na sequência foi feita a apresentação preliminar do GT4 GT Manual de Manutenção e
GT 5 Manual de Infraestrutura de Laboratórios: os coordenadores de cada um dos GTS fez
uma breve apresentação do andamento dos trabalhos, apresentando metodologia,
atribuições, formulários, legislação, pontos faltantes para a finalização do trabalho.
Aberta a palavra aos presentes para sanar dúvidas, dar opiniões de aprimoramento para a
finalização do trabalho, pontos não contemplados, levantamento de documentos.
Encaminhamentos: Foi sugerido e acatado por todos os membros uniformização de
linguagem, sumário, formulários para facilitar o acesso aos usuários.
Também foi estabelecido que os grupos terão até o dia 20.03.2021 para finalizarem o
trabalho e liberarem o acesso ao documento para todos os participantes da Câmara Técnica
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darem sugestões nos documentos para a aprovação final na Câmara Técnica do dia
08.04.2021. Os documentos serão acessados através do link do drive já disponibilizado.
Após a finalização dos manuais os documentos finais serão enviados ao design para a
padronização da parte editorial.
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