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 Relatório de Reunião 

 

 

Data: 15.12.2014 

Horário: 9h às 12h 

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 – Terceiro encontro 

 

 

1. Professor Pedro Arantes deu início à Reunião da Câmara Técnica (CT) de Infraestrutura 

apresentando a pauta. O Professor divulgou a Biblioteca de Arquitetura e Engenharia 

disponível na Pró – Reitoria de Planejamento, que possui obras relacionadas à Planejamento 

Estratégico, Obras Públicas e outros temas. Na sequência ressaltou a importância das mesas 

técnicas como espaço para a discussão e cujas pautas para 2015 podem ser sugeridas pelos 

Campi. Em 2015 as CT terão início no mês de fevereiro e serão realizadas uma vez por mês.  

 

2. Na sequência o Professor Pedro Arantes e o Arquiteto Ricardo Moreno apresentaram o 

estudo de caso sobre o novo prédio do Campus Osasco e o projeto urbanístico de integração 

Campus-Cidade. 

Para conhecer mais sobre projeto acesse: 

http://www.unifesp.br/reitoria/proplan/index.php/projetos/projetos/campus-osasco 

 

http://www.unifesp.br/reitoria/proplan/index.php/projetos/projetos/campus-osasco
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3. O Professor Pedro Arantes falou sobre a elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) 2016 – 2020 ressaltando a importância de refletirmos sobre o como 

crescer e qual tipo de curso devemos oferecer. Foi então dado início à apresentação do 

Engenheiro Carlos Meireles sobre serviço comum e modalidades de licitação. A 

Administradora Tânia Mara Francisco abordou o tema planejamento de obras.  

A apresentação está disponível em: 

http://www.unifesp.br/reitoria/proplan/index.php/cti/reunioes-da-camara/3-reuniao-15-12-

2014/file/826-apresentacao-cti-licitao-de-obras-15122014 

 

4. Por fim, o Arquiteto Giancarlo Latorraca ministrou palestra sobre a “Fábrica pública de 

Hospitais da Rede Sarah Kubitschek”. Foram ressaltadas algumas características da 

arquitetura hospitalar como, por exemplo, a área de acolhimento aberta para o jardim que 

leva em consideração as questões de higiene e circulação dos pacientes que entram. A 

arquitetura não produz algo finalizado, mas como um organismo vivo deve considerar o 

movimento e as transformações.  

A apresentação realizada pelo Arquiteto Latorraca está disponível no endereço: 

http://www.unifesp.br/reitoria/proplan/index.php/cti/reunioes-da-camara/3-reuniao-15-12-

2014/file/825-apresentao-cti-unifesp-lele 










