Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Planejamento

Relatório de Reunião

Data: 14.10.2021
Horário: 9h às 111h50
Local: Ambiente virtual
Participantes: Pró-Reitora de Planejamento e servidores de infraestrutura dos campi.

A Profª. Juliana Garcia Cespedes deu início à reunião da Câmara Técnica de Infraestrutura,
agradecendo a presença de todos os participantes e fazendo sua apresentação formal como
pró-reitora. Na sequência o Prof. Dr. Daniel Campos de Carvalho também fez sua
apresentação formal como pró-reitor adjunto.
1. Informes: Na sequência o servidor André Caram fez os informes constantes na pauta:
1) Alteração fluxo interno de atendimento das demandas de infraestrutura na
Diretoria de Planejamento de Infraestrutura e Diretoria de Gestão e Planejamento
Imobiliário: esclareceu que esta proposta surgiu diante da necessidade que a área de
infraestrutura percebeu de uma reestruturação do trabalho da equipe, apresentou a proposta
desenvolvida com o objetivo de melhoria no atendimento das demandas recebidas. Aberta
a palavra aos presentes para dirimir dúvidas sobre o funcionamento.
2) Situação da Retomada de Atividades presenciais, recomendações: Profª Juliana fez
uma breve explanação sobre o processo de retomada que foi iniciado, os embasamentos,
as aprovações, contextualizando o plano aprovado pelo Consu em que possui um manual
de infraestrutura com as condições necessárias para esta retomada. É preciso que os
campi se preparem para as próximas fases desta retomada em especial para as mudanças
que necessitam ser executadas. Aberta a palavra aos presentes para manifestações de cada
campus e para dirimir dúvidas sobre o assunto.

2. Informe e situação da implantação do OTRS na Proplan e Campi: André Caram fez
uma breve apresentação sobre o processo de implantação do sistema, que abrangerá
todos os campi, apresentou o funcionamento feito até agora. O sistema já está em
funcionamento em alguns campi Aberta a palavra aos presentes para manifestações.
Encaminhamento: retomada das reuniões sobre o assunto para prosseguimento.
3. Atualização das informações da Planilha de Espaço e Dimensionamento Físico
(dados de AVCB, PPCI, Acessibilidade, entre outros), para produção de Relatório e
atendimento de questionamentos da CGU: André Caram e Claudio Lemos fizeram
uma apresentação sobre a planilha já existente, contextualizando as informações já
coletadas até o momento e a necessidade da continuidade do trabalho da comissão
formada para o atendimento desta demanda. Esta atualização deve ser continu a e precisa
ser informada anualmente, com data base de 31.12, por isso é necessário que todos os
campi atualizem suas informações para o compilamento e posterior envio. Aberta a
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palavra aos presentes para manifestações de cada campus e para dirimir dúvidas sobre o
assunto. Encaminhamento: retomada da comissão formada para ser dado prosseguimento
ao trabalho já iniciado.
4. Apresentação e informe dos Campi sobre as principais situações e contratos de
Projetos, Obras e Manutenção: ponto foi retirado da pauta para ser discutido
individualmente nas mesas técnicas agendadas com cada campus
5. Criação do Grupo de Trabalho - GT Manual de Imóveis: Claudio Lemos fez uma
breve explanação sobre a continuidade do trabalho de desenvolvimento dos manuais,
ressaltando a importância da continuidade com o desenvolvimento de um novo para a
área de imóveis, para a normatização do assunto. Aberta a palavra aos presentes.
Encaminhamento: foi sugerida a criação do GT, como houve apenas uma servidora que
se candidatou será encaminhado um email para as direções administrativas e acadêmicas
de cada campus solicitando a indicação de um participante.
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