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 Relatório de Reunião 

 

 

Data: 26.11.2014 

Horário: 14 hs às 17 hs 

Local: Prédio da Reitoria – Anfiteatro - Térreo 

Participantes: Pró-Reitor de Planejamento, Pró-Reitor Adjunto de Planejamento, Diretora do 

Escritório Técnico de Apoio à Gestão e Assuntos Estratégicos (ETAGAE), e servidores conforme 

lista de presença em anexo. 

 

 

Assunto: Câmara Técnica de Infraestrutura – Segundo encontro 

 

 

1- Professor Pedro Arantes, Pró-Reitor Adjunto de Planejamento, iniciou a reunião informando 

que a UNIFESP hoje conta com uma população acima de 25.000 pessoas entre docentes, 

técnicos administrativos e alunos. Para manter todos bem informados a comunicação é 

fundamental. O intuito da página da ProPlan no site da UNIFESP é levar informação para 

todos. Através dela é possível acessar o Plano Diretor, os Projetos e o andamento das obras 

dos diversos Campi,  inclusive os registros fotográficos das obras antes e depois da 

construção. Com relação às Mesas Técnicas, figura complementar das Câmaras Técnicas 

(CT´s), elas representam um espaço de cooperação entre a Administração Central e a 

Administração dos Campi para tratar de assuntos mais complexos, com a assessoria do 

ETAGAE. As Mesas funcionarão sob demanda e o campus que desejar poderá efetuar o 

agendamento para reunião com os Diretores dos departamentos da área de infraestrutura: 

Planos Diretores, Imóveis, Edificações e Laboratórios. 

 

2- Palestra Projetos Internacionais de Novos Campi Universitários: Arquiteto Pedro Paes Lira, 

coordenador da Idom Brasil, empresa vencedora do processo licitatório para elaboração do 

Plano Diretor de Infraestrutura do Campus Diadema, relatou que, muitas vezes, o local 

escolhido para a construção de um  Campus Universitário situa-se a 20 km do centro urbano, 

o que causa um impacto no entorno e na comunidade. Apresentou diversos projetos de 

campi em países como Líbia, Senegal, Rússia, China e Espanha. No Brasil apresentou, entre 

outros, projetos no Parque Nacional do Piauí e do Ceará, em Passo Fundo no estado do Rio 

Grande do Sul e no Parque Boa Vista em São José dos Campos.  

Para assistir à apresentação completa, acesse o link: 

http://www.unifesp.br/reitoria/proplan/index.php/cti/reunioes-da-camara/2-reuniao-26-11-

2014/file/803-idom-acxt-brasil-apresentao-de-projetos-de-campi-261114 

 

 

3- Estudo de caso - Planos Diretores de Infraestrutura (PDInfra): O diretor do Departamento de 

Planos Diretores, Arquiteto André Caran, apresentou o contexto do Departamento de 

http://www.unifesp.br/reitoria/proplan/index.php/cti/reunioes-da-camara/2-reuniao-26-11-2014/file/803-idom-acxt-brasil-apresentao-de-projetos-de-campi-261114
http://www.unifesp.br/reitoria/proplan/index.php/cti/reunioes-da-camara/2-reuniao-26-11-2014/file/803-idom-acxt-brasil-apresentao-de-projetos-de-campi-261114
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Engenharia da UNIFESP, relatando que em  abril/2013 foram criados quatro Departamentos 

e quatro Coordenadorias, que passaram a ser vinculadas à ProPlan.  

Para assistir à apresentação completa sobre o Departamento de Planos Diretores, acesse a 

página através do link http://www.unifesp.br/reitoria/proplan/index.php/cti/reunioes-da-

camara/2-reuniao-26-11-2014/file/806-planos-diretores-de-infraestrutura-pdinfra 

 

O Arquiteto Pedro Paes Lira (Idom) apresentou o PDInfra do Campus Diadema, que 

atualmente ocupa 5 edifícios situados em bairros diferentes.O projeto consiste em unificar as 

atividades num só local. Após estudos, foi escolhido o melhor local para instalação do novo 

campus, correspondendo ao terreno localizado no centro da cidade e ao lado do terminal de 

ônibus. O projeto está dividido em fases, sendo que na primeira fase está prevista a 

construção de 27.491 m
2
. O projeto busca a sustentabilidade ambiental, econômica e social. 

Por exemplo, para elaboração do projeto do edifício é feita simulação da captação da água 

da chuva considerando o índice médio pluviométrico da região, de tal forma a estimar o 

volume que será captado e o valor da economia que será gerada. Outro ponto considerado é 

a acessibilidade ao Campus. Pequisa realizada entre docentes, TAE´s e alunos indicou que 

78% dos docentes e TAE´s se descolam em automóvel próprio e o aluno utiliza transporte 

público. Esse dado é considerado para dimensionameto do tamanho do estacionamento e 

necessidade de aumento do número de linhas no transporte público.  

O PDInfra de Diadema, pode ser consultado através do link 

http://www.unifesp.br/reitoria/proplan/index.php/cti/reunioes-da-camara/2-reuniao-26-11-

2014/file/804-idom-apresentao-do-plano-diretor-diadema 

 

4- Instrução de processos administrativos de infraestrutura – Adm. Tânia Mara Francisco do 

ETAGAE informou que o novo sistema integrado de compras da UNIFESP deverá entrar 

em vigor a partir de janeiro 2015. O diretor do Departamento de Edificações, engenheiro 

João Carlos Angeli apresentou os passos envolvidos para: (i) Iniciar um processo e (ii) 

Instrução de Processos. Foi destacada a relevância do encaminhamento do processo 

completo de forma a se evitar a sua devolução e consequente demora no atendimento.  

A apresentação sobre o tema pode ser acessado através do link 

http://www.unifesp.br/reitoria/proplan/index.php/cti/reunioes-da-camara/2-reuniao-26-11-

2014/file/805-instrucoes-de-processos-de-infraestrutura 

 

5- Em função da realização do Congresso da UNIFESP, a data da próxima reunião da CT de 

Infraestrutura foi alterada do dia 9/12 (terça-feira) para o dia 15/12 (segunda-feira), às 9h30. 

Nova convocação será encaminhada em breve. 
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