Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Planejamento

Relatório de Reunião

Data: 19.04.2018
Horário: 9h às 12h
Local: Prédio da Reitoria – Anfiteatro – Térreo
Participantes: Pró-Reitor de Planejamento e servidores conforme lista de presença.

Assunto: Reunião da Câmara Técnica de Infraestrutura realizada em 19.04.2018
1. O Prof. Pedro Fiori Arantes deu início à reunião da Câmara Técnica de Infraestrutura às
9h30, apresentando o novo organograma e as mudanças que ocorrerão na ProPlan explicou
que o objetivo dessa mudança é o fortalecimento da área de desenvolvimento institucional
que está precisando para executar o PDI; a área de infraestrutura da ProPlan deixará a parte
operacional com os campi.
2. Rodrigo apresentou a portaria 966 sobre a política de riscos da Unifesp que estabelece a
política básica da universidade e a partir dela cada área precisará apresentar a sua política
de riscos.
Apresentou a minuta da portaria e dos anexos da área de infraestrutura para discussão e
aprovação.
3. A seguir começaram as apresentações de cada campi sobre a área de elétrica e
manutenção. Casos apresentados:
- Campus Diadema:
- Campus Osasco:
- Campus São Paulo:
- Campus São José dos Campos
- Campus Guarulhos:
4. Claudio Lemos da Pró-Reitoria de Administração fez uma breve apresentação sobre o
SEI e explicou o que deve já ser colocado no sistema e os próximos passos, o objetivo a
médio e longo prazo é acabar com as pastas tramitadas em papel. Atualmente está sendo
feito um treinamento com os representantes dos campi para estes servidores sejam
multiplicadores dentro do seu campus; também logou o sistema para mostrar algumas
funcionalidades.
5. Rodrigo fez a apresentação da minuta de licitação para a contratação de consultoria
especializada que irá fazer laudos e avaliações de situações de risco em todos os campi.
Aberta a palavra aos presentes alguns se mostraram preocupados com os resultados e a
responsabilidade de cada servidor tendo ciência destes problemas e não conseguindo agir
para a solução.
A reunião foi então declarada encerrada às 12h.
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