Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Planejamento

Relatório de Reunião
Data: 22.06.2017
Horário: 9h às 13h
Local: Prédio da Reitoria – Anfiteatro – Térreo
Participantes: Pró-Reitor Adjunto de Planejamento e servidores conforme lista de
presença.
Assunto: Reunião da Câmara Técnica de Infraestrutura realizada em 22.06.2017
1. O Prof. Pedro Fiori Arantes deu início à reunião da Câmara Técnica de Infraestrutura às
9h30. Passou a seguir apresentando a pauta, a saber: Informes: Unificação CoPlan - CA,
formando o CoPlad - importância de técnicos de infra se candidatarem para o
conselho; Situação orçamentária de capital para infraestrutura. Pauta: Atribuições e
Plano de Ação de cada departamento e coordenadoria da ProPlan; Palestra Energias
Renováveis e Eficiência Energética; Políticas de energia da UNIFESP.
2. A seguir Prof. Pedro falou sobre o processo de unificação dos conselhos (CoPlan e CA)
e a criação do COPLAD e sobre a importância dos técnicos administrativas da área de
infraestrutura se candidatarem para participação, pois se trata de assuntos de nossa área,
falou também sobre a importância da participação em outros conselhos que existem
assuntos de interesse, como por exemplo ConPessoas; e falou sobre a composição do
conselho.
3. Em continuidade à pauta proposta Prof. Pedro falou sobre a situação orçamentária de
capital e o momento que estamos vivenciando de escassez de recursos e consequentemente
sem novas licitações de obras, pois houve uma nova redução do orçamento que já havia
sido reduzido anteriormente e após um bloqueio deste orçamento. Com isso estamos
estudando formas alternativas de arrecadação de recursos para a área de infraestrutura,
como a parceria público-privada e outras formas, para não ficarmos apenas esperando um
retorno do governo.
4. A Ass. Adm. Georgia Mansour, Pró-Reitora Adjunta de Administração, falou sobre o
orçamento de custeio, que também está reduzido, sendo em média 30% inferior ao ano
anterior, a universidade está tomando algumas medidas como estudos dos contratos
vigentes para encontrar alternativas de redução e a estimativa atual é de se fechar o ano
com déficit, porém a meta é encerrar o ano com as contas pagas. Houve manifestações dos
participantes e sobre a necessidade de se ter responsabilidade nos gastos.
5. A seguir o Prof. Fernando Martins, Instituto do Mar, Campus Baixada Santista, fez sua
apresentação sobre Energias Renováveis e Eficiência Energética, explanando sobre o
aumento significativo do consumo de energia e que as sociedades com alto índice de
consumo energético, são as que possuem maior desenvolvimento social.
6. O Ass. Adm Julio Cesar Bessa Monqueiro, Diretor do Departamento de Gestão e
Segurança Ambiental da UNIFESP, fez uma apresentação sobre o gerenciamento e
controle de energia elétrica da universidade e as políticas e ações da instituição nessa
área.
7. Como último ponto de pauta foi feita a apresentação sobre a nova estrutura da
Proplan, com apresentação de cada diretor e coordenador das áreas e o novo
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organograma, com a proposta de estrutura verticalizada e a criação de
superintendências para determinadas áreas, onde a figura do superintendente será o
líder e a figura técnica, com capacidade de fazer as políticas propostas acontecerem
independentemente de quem esteja no comando. O Prof. Pedro Arantes encerrou a
reunião para o horário de almoço, com retorno previsto para às 14h em continuidade com a
Oficina de Riscos.
8. A Adm. Tania Mara, Pró-Reitora de Administração, fez sua apresentação sobre a gestão
de risco que foi determinada pelo CGU e MPOG, determinando que todos os órgãos
públicos façam a sua gestão de risco. É preciso que cada área operacional comece a utilizar
como rotina de suas atividades e o TCU já está auditando a sua aplicação e mostrou alguns
exemplos de planilhas e como fazer o preenchimento. Após o grupo foi dividido em 4:
(projeto e obra; andamento da obra com contingências; recebimento da obra e manutenção
e operação) para iniciar a oficina e preencher as planilhas. Após o preenchimento de cada
grupo será feita a discussão e junção dos materiais discutidos.
9. O Prof. Pedro Arantes encerrou a reunião e solicitou aos presentes que sugestões de
pautas podem ser encaminhadas à Heloisa. A reunião foi então declarada encerrada às 17h.
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