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APRESENTAÇÃO 
 
 

O relatório apresentado pela Prefeitura do Campus Administrativo de 

Ribeirão Preto (PCARP) contém o conjunto de atividades realizadas pelas 

diferentes divisões que a compõem. Em primeiro lugar, observa-se que as 

atividades foram inúmeras, variando desde atividades de manutenção, 

administrativas, acadêmicas-científicas e até empreendedoras, especialmente 

no que se que refere à construção da nova área bancária e ciclovia com o 

apoio exclusivo da iniciativa privada.. Em segundo lugar, constata-se que as 

diferentes divisões da PCARP tiveram, invariavelmente, uma forte interação 

com os segmentos administrativos de todas as unidades de ensino, tornando 

suas atividades imprescindíveis para a manutenção, progresso e 

desenvolvimento do Campus. Terceiro, a PCARP mantém uma interface 

dinâmica com vários segmentos sociais do Município de Ribeirão Preto e 

Região e, também, com os demais órgãos administrativos e acadêmicos da 

Reitoria.  

Especificamente no que concerne às atividades propostas, bem 

como referente às atividades realizadas ao longo deste período, se pode 

constatar, facilmente, que a rigor todas as atividades planejadas foram 

alcançadas. Isto atesta o dinamismo, a dedicação e os esforços de todas as 

divisões da PCARP, especialmente, de seus diretores cuja dedicação e 

liderança têm se refletido em ações rápidas e eficientes nas esferas 

administrativas, sociais, acadêmicas e científicas. 

Em resumo, o relatório demonstra que a PCARP tem um objetivo 

comum e que tem sido compartilhado por todas as suas divisões, ou seja, o 

bem-estar subjetivo de toda a comunidade uspiana. 

 

Ribeirão Preto, 20 de julho de 2009. 

 

 

 
Prof. Dr. José Aparecido Da Silva    Prof. Dr. João Santana da Silva 
Prefeito do Campus       Suplente do Prefeito 
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���� Área de Serviço 
 

A expansão dos últimos anos foi sentida pela comunidade e a 

tranqüilidade foi substituída pelo volume excessivo de carros e pessoas, 

principalmente na área próxima ao Restaurante Central, que num raio de mil 

metros possui serviços de saúde, bancos, agência dos Correios, piscina, moradia 

estudantil e biblioteca.  

Com impossibilidade de alargamento de algumas vias tombadas pelo 

Patrimônio Histórico e esgotamento da capacidade de atendimento do Restaurante 

Central, foi idealizado o projeto “Área de Serviço: Zona Bancária e Zona 

Comercial”, aprovado pela Reitoria. 

Além da área bancária e do novo Restaurante, estão sendo 

construídos também os novos blocos de moradia estudantil, estão previstos outros 

serviços como agência dos Correios, agência de turismo, papelaria e loja de 

informática. 

A infraestrutura da nova área já foi executada, envolvendo sistemas 

de abastecimento de água, energia elétrica, esgoto e pavimentação de vias e 

passeios, além do prolongamento da via de acesso referente ao entroncamento 

entre a Rua Tenente Catão Roxo e a Av. Lucas Nogueira Garcez. (Anexo 01) 

 

Área Bancária 

Será implantada na nova Área de Serviço do Campus uma área 

destinada às instituições bancárias, com a adesão de quatro instituições: 

Santander, Banco Real, Bradesco e Nossa Caixa, e o projeto será totalmente 

custeado pela iniciativa privada. 

 

Novo Restaurante 

Em 2007, foi iniciada a construção do novo Restaurante na Área de 

Serviço, o qual terá capacidade para 416 lugares, com capacidade de atender 

5.120 refeições por período. 

A primeira etapa do novo Restaurante do Campus já foi concluída e a 

2ª etapa tem previsão de entrega para outubro de 2009. As adequações técnicas 

no projeto, visando à construção da segunda etapa do Novo Restaurante do 

Campus, foram desenvolvidas pela COESF. A previsão do custo dessa segunda 



Relatório de Gestão 2005-2009                                                                                                                   8 

etapa é de R$ 2.100.000,00 e a PCARP encaminhou, através de transposição 

orçamentária, o valor de R$ 1.180.000,00 para a efetivação da obra, que foi licitada 

pela própria COESF.  

 

 
Interior do novo prédio do Restaurante Central (1ª etapa) 

 

 

 
Início da 2ª etapa do Restaurante Central e a 1ª etapa do prédio já concluída 
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Moradia estudantil 

Estão sendo construídas novas moradias estudantis, na Área de 

Serviço, com a construção de dois blocos, que oferecerão 68 vagas de moradia 

aos estudantes do Campus de Ribeirão Preto. As obras foram iniciadas em 2008 e 

esses blocos serão os primeiros dos cinco que serão construídos e formarão um 

conjunto residencial. Em janeiro de 2009, foi aprovado pelo Conselho Universitário 

a concessão de recursos para construção de mais 2 blocos de moradia estudantil 

no Campus de Ribeirão Preto, com trinta e quatro vagas cada um. 

 

 
2 Blocos de Moradia Estudantil - 2008 

 

 

Ciclovia e Pista de Caminhar 

Houve também a construção de uma Ciclovia e a Pista de Caminhar 

no entorno da Área de Serviços do Campus, com 4,80 metros de largura por 1800 

metros lineares, sendo a primeira a ser construída na cidade de Ribeirão Preto. 

(Anexo 02) 
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Ciclovia e a pista de caminhar 

 

���� Avanço no Parque Tecnológico 

O Parque Tecnológico é uma iniciativa do Governo do Estado para 

implantação de Pólos Tecnológicos, envolvendo parceria com a Secretaria estadual 

de Ciência e Tecnologia, Prefeituras Municipais, Universidades e Governo Federal.  

A implantação do Parque Tecnológico em Ribeirão Preto terá um 

diferencial porque será formado por áreas públicas e privadas, com foco na área da 

saúde e permitirá unir, em iniciativas empresariais, a produção científica e as 

necessidades de mercado. No local serão instalados Centro Empresarial, Centro 

Tecnológico (área médica, biotecnologia, cosméticos), rede de Laboratórios USP e 

a possibilidade de instalação de uma Fatec (Faculdade de Tecnologia) na área do 

Parque. 

Ainda estão sendo discutidas a formas de gestão do Parque e a 

definição sobre a localização da área inicial, cujas cessões de uso foram aprovadas 

pelo CORP, mas o processo ainda está em trâmite e precisam ser aprovadas por 

outros órgãos da Universidade.  

Em julho de 2008, foi publicada Lei Municipal, alterando disposições 

no Estatuto da FIPASE e passando a mesma de Fundação para ICT (Instituição 

Científica e Tecnológica), e dispondo sobre sua vinculação com a administração do 

Parque Tecnológico.  



Relatório de Gestão 2005-2009                                                                                                                   11 

Em janeiro de 2009, foi realizada uma reunião entre a Universidade 

de São Paulo e a Prefeitura Municipal, onde foi discutida a definição da área para 

implantação da primeira fase do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto. (Anexo 03) 

 

���� Aprovação do Plano Ambiental do Campus USP de Ribeirão Preto  

 

Foi aprovado pelo CORP, em março de 2007, o Plano Ambiental do 

Campus USP de Ribeirão Preto: Princípios, Diretrizes e Normas, que visa orientar 

o crescimento do Campus de forma ordenada. Foram realizadas várias discussões, 

análise de fotos e mapas e estudos de campo para a elaboração do Plano, sendo 

uma caracterização do Campus em seus aspectos históricos e sócio-ambientais, 

além de um mapeamento.  

A importância do Plano Ambiental é devido à complexidade do 

ambiente, necessitando da formulação de princípios, definições de política 

ambiental e elaboração de instrumentos legais para o uso e ocupação do espaço, 

preservação de áreas verdes significativas e planejamento sócio-ambiental de 

crescimento e educação. (Anexo 04) 

 

���� Projeto Ecovisita 

 

A Comissão de Reflorestamento, em parceria com o Serviço de 

Guarda Universitária do Campus, promoveu um programa interno de 

conscientização ambiental com os funcionários das diversas Unidades do Campus. 

O programa, intitulado ECOVISITA USP-RP, consistiu em visitas monitoradas de 

aproximadamente uma hora e trinta minutos às áreas não-urbanizadas do Campus, 

incluindo a Floresta da USP, cuja implantação representou aumento de 20%da 

área verde no perímetro urbano do Município. 

Com o objetivo de mostrar toda a extensão do Campus, desconhecida 

pela maioria da comunidade uspiana, e a necessidade de todos serem parceiros na 

preservação de nossas áreas verdes, a repercussão do evento foi muito grande, 

com participantes de todas as Unidades do Campus.  
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���� Atualização do Plano Diretor  

Em fevereiro de 2009, foi aprovada pelo CORP, a atualização do  

Plano Diretor do Campus, a qual contempla o Sistema Viário Projetado, as Áreas 

Edificáveis, as Áreas de Expansão de Curto Prazo das Unidades e o Plano 

Ambiental do Campus, aprovado em 2007. Integram ainda a essa atualização as 

propostas e obras executadas desde 2003, tais como o Setor de Serviços, as 

novas Unidades (FDRP e EEFERP) e a primeira etapa do Parque Tecnológico. 

(Anexo 05) 

 

���� Alteração do Regimento do Campus  

Em março de 2006, foi aprovada pelo CORP a alteração no 

Regimento do Campus de Ribeirão Preto a fim de viabilizar a proposta de inclusão 

dos Representantes legais do Centro de Informática de Ribeirão Preto - CIRP e da 

Escola de Comunicações e Artes - ECA, na composição do Conselho do Campus. 

A proposta não foi aceita porque, no caso da ECA, não constitui uma 

Unidade no Campus de Ribeirão Preto, sendo apenas uma extensão da ECA do 

Campus de São Paulo. A CJ e CLR solicitaram a alteração no Regimento para 

inclusão do Suplente do Prefeito como membro efetivo do Conselho do Campus, 

como já acontece nos outros Campi, e da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. 

Em agosto de 2007, foi baixada pela Reitoria a Resolução n.° 5407, alterando o 

Regimento do Campus para inclusão da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e 

seu respectivo Diretor, e do Suplente do Prefeito do Campus como membro efetivo 

do CORP.  

 

���� Nomeação das Ruas do Campus 

Em junho de 2006, foi aprovada pelo CORP a nova nomeação das 

Ruas do Campus, com homenagem a alguns docentes e funcionário, com objetivo 

de preservar a memória de pessoas importantes na história do Campus: Avenida 

Sul passou se chamar Avenida dos Angicos; Rua Sul passou se chamar Rua do 

Lago; Rua Sul 1 passou a se chamar Rua do Viveiro; Rua Sul 2 passou a se 

chamar Rua das Abelhas; Rua Sul 3 passou a se chamar Rua Mário de Andrade; 

Avenida Norte passou a se chamar Rua Prof. Dr. Hélio Lourenço; Rua N2 passou 

se chamar Rua Prof. Dr. João Samuel Meira de Oliveira; Rua N3 passou a ter dois 

nomes: Rua da Prefeitura, até Rua Prof. Dr. André Ricciardi Cruz (antiga Rua W1), 
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e Rua da Filosofia; Rua N4 passou a se chamar Rua Prof. Dr. Ruy Ferreira Santos; 

Rua N5 passou a se chamar Rua Prof. Dr. Miguel R. Covian; Rua Perimetral Leste 

passou a se chamar Rua Prof. Dr. Aymar Baptista Prado; Rua Leste 1 passou a se 

chamar Rua Prof. Dr. João Baptista Sargi Bonilha; Rua W1 passou a se chamar 

Rua Prof. Dr. André Ricciardi Cruz; Rua W2 passou a se chamar Rua Profª. Drª. 

Maria Madalena da Costa Teles; Rua sem nome 1, entre Rua Pedreira de Freitas e 

Rua Prof. Dr. Hélio Lourenço (antiga Avenida Norte) passou a se chamar Rua Prof. 

Dr. Ruy Barbosa Roselino; Rua Sem Nome 2, entre Avenida Zeferino Vaz e 

Departamento de Química, passou a se chamar Rua Prof. Dr. Ernesto Giesbrecht; 

Rua Sem Nome 3, entre Rua Prof. Dr. Aymar Baptista Prado (antiga Perimetral 

Leste) e entrada da EERP, passou a se chamar Rua Profª. Drª. Vera Heloísa 

Pileggi Vinha; Rua Sem Nome 4, em frente à entrada principal da FORP e FCFRP, 

passou a se chamar Rua Prof. Dr. Jayme Monteiro de Barros; Rua Sem Nome 5, 

em frente à farmácia da FCFRP, passou a se chamar Rua da Farmácia; Rua Sem 

Nome 6, em frente ao Bloco F da Moradia Estudantil, passou a se chamar Rua 

Func. Miguel Romualdo Aguiar. (Anexo 06) 

 

���� Calçamento e Asfaltamento do Campus 

Foram executados 3.500 m² de calçadas e rampas de acesso a 

portadores de necessidades especiais nas diversas ruas do Campus, tornando 

mais fácil e segura a circulação dos pedestres e melhorando consideravelmente o 

índice de caminhabilidade, além de atender a toda a comunidade interna e 

freqüentadores do Campus.  

Foi realizada a restauração de 1.500m² do piso tipo pé-de-moleque, 

tombado pelo CONDEPHAAT, e execução de 4.000 m² de pavimento asfáltico e 

3.000 m² de recapeamento asfáltico nas ruas do Campus, beneficiando os 

moradores e público em geral. 

 

���� Sinalização do Campus 

Foram instaladas placas de sinalização em logradouros e em 75 

casas destinadas a moradia de funcionários; realizada a demarcação horizontal 

(pintura de solo) em todas as vias do Campus; instalados pórticos de sinalização 

nas 3 entradas do Campus; além da fixação de um grande mapa do tipo “YOU ARE 

HERE”. 
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���� Totem 

Foi realizado o projeto e execução do Portal USP, com a implantação 

de um Totem demarcatório na entrada do Campus (Portaria da Avenida do Café) 

para melhoria da sinalização e visibilidade da Universidade. 

 

 
Totem (Entrada Av. do Café) 

 

 

���� Alteração Trajeto Ônibus Circular 

Com a futura implantação da Área de Serviço, do novo Restaurante e 

das novas Unidades de Ensino, como a FDRP e EEFERP, a Comissão Interna do 

Ônibus Circular fez um estudo para um novo trajeto do ônibus circular a fim de 

atender a demanda. Devido à topografia da Rua Pedreira de Freitas, tombada pelo 

Patrimônio Histórico, a via não possui dimensões para receber veículos médios e 

pesados, o que levou a elaboração de novo trajeto do ônibus circular para atender 

a comunidade uspiana com segurança e qualidade e também para preservar a via.  
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���� Áreas Reformadas 

Foi realizada a reforma de casas destinadas a moradia de 

funcionários com recursos próprios da PCARP, implementando assim o plano de 

manutenção das moradias. 

Foi executada também a reforma da antiga Casa do Administrador, 

zelando dessa forma pelo patrimônio tombado pelo CONDEPHAAT e dando nova 

funcionalidade ao prédio. 

 

 

���� Ampliação da Biblioteca Central 

Em dezembro de 2006, foi inaugurada a nova ala da Biblioteca 

Central do Campus, a qual ganhou mais 584m² para abrigar salas de leitura e 

expansão do acervo que conta com mais 600 mil volumes, entre teses, livros, 

revistas e outros. 

 

 

���� Prédio do Biotério Geral 

Foram realizados investimentos no novo Biotério Geral, com recursos 

advindos da Reitoria para o sistema de climatização, e da FINEP para aquisição de 

equipamentos.  

Foram desenvolvidos projetos de adequação elétrica e instalação de 

sistema de condicionamento de ar no novo Biotério Geral do Campus, criando 

dessa forma condições ótimas e éticas para a produção e manuseio de animais de 

laboratório.  

Os investimentos permitiram que o Biotério funcione com padrão 

sanitário imprescindível na produção de ratos e camundongos utilizados nas 

pesquisas do Campus. 
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Prédio dos Roedores SPF com 1.259,94m2 

 

 
Roedores SPF área de limpeza 01 

 

���� Projeto do Biotério Central do Campus  

É uma proposta de transformação do Biotério Geral do Campus em 

uma unidade independente, recebendo recursos financeiros diretamente da 

Reitoria. O principal argumento para a criação resulta do fato do atual Biotério 

Geral, ser um serviço ligado à Prefeitura do Campus Administrativo de Ribeirão 
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Preto, Unidade que oferece apoio ao ensino e pesquisa, mas que não se dedica 

diretamente à pesquisa científica, realidade que tem dificultado a aprovação de 

projetos junto aos órgãos de fomento.  

As atividades desenvolvidas pelo Biotério Geral nesses últimos anos 

foram ampliadas, ficando evidente e comprovada a necessidade da criação de uma 

Unidade independente da PCARP, possibilitando assim a obtenção de recursos de 

órgãos e agência de fomento. A criação de uma Unidade representará um grande 

avanço para a comunidade científica uspiana e nacional. O aporte de recursos 

financeiros facilitará a obtenção e reposição de equipamentos, resultando no 

aumento da quantidade dos animais e diminuição do preço final dos mesmos.  

Em janeiro de 2009, foi recebido parecer da CJ de que o Biotério 

Geral deveria ser vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa, assim como os outros 

Biotérios da Universidade. 

 

���� Laboratório de Resíduos Químicos  

Em junho de 2007, com a renovação da Comissão de Gerenciamento de 

Resíduos Químicos, composta por docentes das Unidades de Ensino e Pesquisa 

do Campus, o Laboratório de Resíduos Químicos (LRQ) teve suas atividades 

reestabelecidas, de acordo com o Programa de Gerenciamento de Resíduos 

Químicos (PGRQ) já implantado.  

Os principais resultados obtidos foram: 

- Legalização do funcionamento do LRQ junto aos órgãos competentes, como 

a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), além de 

obter a autorização junto ao Corpo de Bombeiros; 

- Registro das atividades do LRQ, não só para efeito de auditoria como 

também para o processo de rastreabilidade. É possível fazer um inventário 

dos resíduos que o LRQ recebe, trata, em suma, um balanço das entradas e 

saídas. Como conseqüência, avaliar as necessidades do LRQ e também 

avaliar os custos do laboratório com base concreta; 

- Estabelecimento da rotina de coleta dos resíduos provenientes das 

Unidades do Campus; 

- Realização de cursos de treinamento no que diz respeito à identificação, 

coleta e tratamento, bem como o transporte de solventes e resíduos químicos. 

Além do caráter educacional, buscar uma maior aproximação das Unidades 
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com o LRQ a fim de conhecer as suas necessidades e, em parceria, 

desenvolver, por exemplo, novos procedimentos de tratamento de resíduos, 

haja vista a diversidade de atividades desenvolvidas no Campus. 

 

���� Aparelho Desfibrilador 

Foi disponibilizado um aparelho desfibrilador externo automático para 

leigos para ser utilizado dentro do Campus e, como o equipamento será utilizado 

por pessoas que não pertencem à área médica, foi realizado treinamento de 

funcionários do Serviço de Guarda Universitária e professores do CEFER para 

orientação quanto à utilização do equipamento, ajudando nas emergências 

médicas, incluindo atendimento de paradas cardiorrespiratórias. Há proposta de se 

levar esse tipo de preparação para as outras Unidades do Campus. 

 

���� Casas das Ruas das Paineiras e Clóvis Vieira  

Em junho de 2006, foram demandados esforços no sentido de orientar 

às Unidades para a ocupação e conservação dos imóveis, localizados nas Ruas 

das Paineiras e Clóvis Vieira. Alguns imóveis se encontravam em estado de 

abandono e foi dada orientação para reformas necessárias e sinalização adequada 

do local, já que as casas foram destinadas e não estavam sendo ocupadas pelas 

Unidades. Foi reiterado que os imóveis necessitam de cuidados constantes, pois 

pertencem ao patrimônio da Universidade.  

 

���� Casa para os Pós-graduandos 

Foi disponibilizado um imóvel para moradia estudantil de alunos de 

pós-graduação, com capacidade para alojar 8 estudantes, localizado na Rua 

Operária, totalmente reforma e mobiliada pela PCARP. 

 

���� Transferência da Casa do Estudante de Medicina para a PCARP 

A Casa do Estudante de Medicina (CEM) foi criada por decreto-lei, 

visando uma forma de integração entre os estudantes da FMRP. Houve decisão de 

não entregar a casa ao CREU, pois não havia dificuldades em relação ao número 

de alunos interessados na moradia, pois eram vagas exclusivas para o curso de 

Medicina. Com o passar dos anos, a CEM foi deteriorada, pois a Unidade não tinha 
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recursos para arcar com manutenção e reforma. Com os cursos novos, houve 

aumento na demanda por moradia.  

Foi sugerida pela CODAGE a transferência da administração da Casa 

do Estudante de Medicina (CEM) para Prefeitura do Campus Administrativo de 

Ribeirão Preto (PCARP), dentro das normas que regem as demais moradias de 

estudantes do Campus. Foi feito um acordo entre a FMRP e a Reitoria para 

transferir a CEM para a administração da PCARP, com a condição de que os 

alunos que lá residem fossem mantidos até o término do prazo de ocupação. Em 

setembro de 2007, foi aprovada pelo CORP a transferência da Casa do Estudante 

de Medicina para a administração da PCARP. Em 2009, deu-se início a reforma do 

prédio, com previsão de término 2010, disponibilizando assim mais 80 vagas de 

moradias estudantis. 

 

���� Regimento e Regulamento das Moradias Estudantis  

Em dezembro de 2008, foi aprovado pelo CORP o Regimento e 

Regulamento das Moradias Estudantis da Graduação e Pós-Graduação do 

Campus de Ribeirão Preto, para regulamentar os critérios utilizados na seleção de 

alunos para as moradias estudantis do Campus. 

 

���� Bolsas de auxílio-moradias e vagas de moradias  

Houve um aumento na concessão de bolsas de auxílio moradias e 

ainda de recursos para construção de 4 blocos de moradias com 34 vagas cada, 

conforme quadro abaixo: 

 

Ano Vagas Bolsas Auxílio Moradia 

2006 168 75 

2007 168 125 

2008 168 187 

2009 168 187 

Quadro demonstrativo da evolução dos recursos em auxílio-moradia para alunos de Graduação de 
2006 a 2009 
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Observações: 

1. Construção de 2 blocos da Vila Estudantil, 34 vagas cada, com ocupação em 

2010. 

2. Construção de 2 blocos da Vila Estudantil, 34 vagas cada, com ocupação em  

2011. 

3. Conclusão da reforma no Bloco da antiga CEM (Casa do Estudante de 

Medicina), 80 vagas, com ocupação em 2011. 

4. O número de bolsas-auxílio tem variado anualmente em função da demanda e 

avaliação da Comissão de Gestão da Política de Apoio à Permanência e Formação 

Estudantil. 

5. O Relatório da Comissão de Assuntos de Moradia da CCRP está em análise 

para concessão de novas bolsas para 2009. 

6. Em 2006, foram concedidas mais 8 vagas para alunos de pós-graduação, 

totalizando 40 vagas. 

 

 

���� Regimento Moradias de Funcionários  

Em junho de 2006, foi aprovado pelo CORP o Novo Regimento de 

Ocupação, Manutenção e Desocupação de Moradias de Servidores Não Docentes 

do Campus de Ribeirão Preto. Foi necessária a atualização das normas para 

atender a demanda de funcionários interessados em residir no Campus, além de 

otimizar a ocupação dos imóveis destinados para este fim. O período entre a 

destinação do imóvel e sua ocupação, girava entre 3 a 9 meses, devido aos 

serviços de reforma, cuja mão-de-obra era de responsabilidade do servidor 

beneficiado e o material fornecido pela Prefeitura do Campus, a qual orientava e 

acompanhava os serviços, por se tratarem imóveis tombados pelo CONDEPHAAT.  

O Novo Regimento apresenta, em síntese, a oportunidade de reduzir 

o tempo em que o imóvel fica desocupado, por conta da reforma, assim, a 

Prefeitura do Campus contratará empresas especializadas para execução das 

reformas, o que reduzirá o lapso de tempo entre a destinação e a ocupação do 

imóvel.  
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���� Nossa Caixa 

Em dezembro de 2006, foi aprovado pelo CORP o Termo de 

Permissão de Uso de dois imóveis, casas 12 e 13 da Rua das Paineiras, para 

abrigar postos de atendimento do Banco Nossa Caixa, devido à solicitação da 

CODAGE para cessão de espaço para abrigar o referido Banco, o qual passaria a 

ser responsável pelos créditos de vencimentos dos servidores da USP. Foi 

estabelecida uma taxa de administração pela utilização dos imóveis e também foi 

disponibilizada uma área de estacionamento próxima às casas para os usuários do 

banco. Em março de 2008, o Banco desocupou umas das casas e será construído 

um posto de atendimento na área bancária na Área de Serviço. 

 

���� Implantação da FDRP e EEFERP 

 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto 

 

Foi aprovada a criação da Faculdade de Direito, no Campus de 

Ribeirão Preto, conforme Resolução USP nº 5.394, de 28/03/2007. A Unidade 

oferece 100 vagas para o curso de Direito e as atividades e aulas foram iniciadas 

em 2008. A sede da Unidade está funcionando provisoriamente na casa 7 da Rua 

Pedreira de Freitas, enquanto está sendo construído o prédio da Unidade. 

 

 
Inauguração da Pedra Fundamental FDRP 

Dr. Jorge Marcos Souza - Presidente da 12ª Subseção da OAB de Ribeirão Preto e a Reitora Suely Vilela 
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Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto 

 

Foi aprovada a criação da Escola de Educação Física e Esporte de 

Ribeirão Preto, no Campus de Ribeirão Preto, conforme Resolução USP nº 5.420, 

de 14/11/2007. A Unidade oferece 60 vagas para o curso de Educação Física e 

Esporte e as atividades e aulas forma iniciadas em 2009. A sede da Unidade está 

funcionando provisoriamente na casa 1 da Rua Paineiras, enquanto está sendo 

construído o prédio da Unidade. 
 

 
Inauguração da Pedra Fundamental EEFERP 

Da esquerda para direta: Prefeito Welson Gasparini, Reitora Suely Vilela, Diretor pro tempore da Escola de Educação 
Física e Esportes de Ribeirão Preto Prof. Dr. Valdir Barbanti, Deputado Federal Antonio Duarte Nogueira 

 
 
 

���� Inauguração CAPEE / CCInt/ GAP 

Em março de 2008, foi inaugurada a casa 4 da Rua das Paineiras, 

onde funcionam as atividades do CAPEE (Centro de Apoio ao Professor e 

Estudante Estrangeiro), do GAP(Grupo de Apoio Pedagógico) e da CCInt do 

Campus(Comissão de Cooperação Internacional). 

 

CAPEE 

O Centro de Apoio ao Professor e Estudante Estrangeiro tem por 

missão orientar o estrangeiro, que possui relações acadêmicas com o Campus de 

Ribeirão Preto, sobre os procedimentos para se estabelecer no Brasil. presta 
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serviços de orientação ao seu público, esclarecendo sobre os procedimentos para 

expedição de passaportes, registro nacional de estrangeiros, validade de vistos.  

Além desses serviços, surgiu um interesse entre os pesquisadores 

quanto às informações sobre a comunidade de estrangeiros lotados nas Unidades 

de Ensino e Pesquisa, as quais são fornecidas através do acesso ao banco de 

dados destes alunos e professores. 

 

 

GAP 

O Grupo de Apoio Pedagógico do Campus de Ribeirão Preto (GAP-

RP) foi idealizado pelos Presidentes das Comissões de Graduação das Unidades 

do Campus, tendo iniciado suas atividades em setembro de 2002.  

O objetivo geral do GAP é dar subsídios para que as Comissões de 

Graduação, Coordenadorias de Cursos e docentes das Unidades renovem e 

aprofundem conhecimentos com o intuito de promover mudanças na prática 

pedagógica para implementar a qualidade no ensino de graduação, por meio da 

realização de workshops e seminários sobre temas pedagógicos de interesse, 

incentivar a condução de pesquisas e favorecer a troca de experiências entre 

docentes.  

 

 

CCInt 

Tem como objetivo dar apoio às iniciativas de docentes da USP – 

Campus de Ribeirão Preto, interessados em cooperação internacional, na 

execução de convênios técnico-científicos com Universidades congêneres, 

protocolos e estágios com universidades no exterior, nas atividades envolvendo 

intercâmbio de professores, no suporte a alunos estrangeiros, e prestando serviços 

na obtenção de vistos e de passaportes.  

 



Relatório de Gestão 2005-2009                                                                                                                   24 

 
Casa 4 da Rua das Paineiras 

Centro de Atendimento de Professor e Estudante Estrangeiro 
Comissão de Cooperação Internacional - Ribeirão Preto 

Grupo de Apoio Pedagógico 

 

����  Curso de Cultura e Biodiversidade Brasileiras 

Em novembro de 2008, foi realizado o “Curso de Cultura e 

Biodiversidade Brasileiras”, organizado pelo CAPEE e sob a responsabilidade dos 

docentes: Prof. Dr. Renato Leite Marcondes da FEA-RP, da Profª. Drª. Elenice 

Mouro Varanda da FFCLRP-USP e Prof. Dr. Ivan Vilela Pinto da ECA.  

O curso teve como objetivo integrar os indivíduos estrangeiros nas 

temáticas referentes à Cultura, com abordagens interdisciplinares da arte musical e 

na linha de extensão focado no Patrimônio Cultural, Histórico, Natural e Imaterial. 

Nesse sentido, os aspectos estruturais do desenvolvimento dos temas Cultura e 

Biodiversidade foram voltados para a formação complementar dos alunos, 

docentes estrangeiros e interessados da comunidade uspiana. O curso também 

abordou as questões da Educação Ambiental e gestão de resíduos sólidos.  

 

���� Curso Documentário: Alguma teoria e prática também 

Em setembro de 2008, foi realizado o curso Documentário: Alguma 

teoria e prática também e teve como objetivo incentivar a área de cinema, a 

comunidade interna e externa da cidade de Ribeirão Preto. O curso foi elaborado 

pelo laboratório de pesquisas e análises sobre métodos de produção audiovisual 
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de não-ficção – ARUANDA – CTR/ECA/USP, e tem como coordenadora a Profª. 

Drª. Marília Franco (ECA-USP).  

Para a realização desse curso foi escolhida a antiga fábrica da 

Cervejaria Paulista, que hoje abriga os “Estúdios Kaiser de Cinema”, cujo espaço é 

primoroso e representa um marco histórico da cidade, além de ter proporcionado a 

possibilidade das aulas práticas de filmagem serem realizadas junto com as 

projeções e as aulas teóricas.  

O curso produziu como trabalho final, 4 documentários de 5 minutos 

cada, que falam sobre a cidade de Ribeirão Preto: “Cadeira 29”, “O Encanto da 

Sereia”, “Ao Paraíso” e “Café com Chorinho”. 

 

 

���� CD Madrigal Revivis e CD Rádio USP  

Em 2006, foram distribuídas aos calouros cópias do CD Madrigal 

Revivis, importante para divulgação do trabalho do grupo. A gravação relembra de 

forma magistral um conjunto de peças representativas do repertório desse Grupo 

do Coral da USP Ribeirão.  

Em abril de 2008, foi realizado o lançamento do primeiro CD da Rádio 

USP Ribeirão Preto, com doze faixas de músicas brasileiras, compostas por vinte e 

quatro artistas regionais. Foram prensadas mil cópias e distribuídas aos artistas 

participantes do CD, ouvintes da Rádio USP, aos professores de diversas 

Unidades, funcionários e alunos. 

 

 

���� Biblioteca para Funcionários 

Em março de 2008, foi inaugurada a Biblioteca do CETEC (Centro de 

Treinamento e Educação Continuada) destinada exclusivamente aos funcionários 

da PCARP, cujo objetivo é estimular a leitura e a busca por conhecimento. A 

Biblioteca possui um acervo de 420 livros (didáticos, literatura), DVD’s e fitas VHS 

do Telecurso de 2º grau.  
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���� Livro Memórias de Monte Alegre – As Histórias do Campus da USP de 

Ribeirão Preto  

Em dezembro de 2006, foi realizado o lançamento do livro “Memórias 

de Monte Alegre – As Histórias do Campus da USP de Ribeirão Preto”, de autoria 

do jornalista Rubens Zaidan, visando o regaste e o registro das histórias que 

formam a memória do Campus da USP em Ribeirão Preto.  

O livro retrata as histórias dos Professores e Funcionários que 

passaram pelo Campus, onde personagens, muitos ainda anônimos, contam suas 

trajetórias na formação de um dos mais importantes centros irradiadores de cultura 

e de pesquisas científicas para todo um país. Foram distribuídos cerca de 2.000 

exemplares do livro. 

 

���� Livro Inteligência para o sucesso pessoal e profissional   

Em setembro de 2007, foi realizado o lançamento do livro “Inteligência 

para o sucesso pessoal e profissional”. A obra faz uma reflexão sobre a 

reciprocidade entre a inteligência e êxito pessoal e profissional e sobre a atualidade 

da inteligência nas transformações mundiais. O objetivo é viabilizar, ao maior 

número de pessoas possível, informações esclarecedoras e relevantes sobre um 

dos principais responsáveis pelo modo de ser e atuação humanos. 

 

���� Livro Cientistas de Ribeirão Preto 

Em 2007, foi publicado o livro “Cientistas de Ribeirão Preto”, que 

consiste na coletânea de 104 perfis e cientistas locais, da USP e de outras 

universidades que tiveram seus artigos publicados em revistas nacionais e 

internacionais. O livro mostra como as experiências acadêmicas no exterior 

reafirmam que o conhecimento só tem a ganhar com a troca de informações 

intelectuais, técnicas e culturais entre os cientistas. 

 

���� Livro Convivendo com a Ciência 

Em 2008, foi publicado o livro “Convivendo com a Ciência”, que 

consiste em uma coletânea de 55 textos de vários autores, sendo professores 

universitários, publicados semanalmente no espaço Ciência USP, do jornal Gazeta 
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Ribeirão. A proposta do livro é divulgar ciência, tecnologia e humanidades, em 

linguagem clara e instrutiva para o público em geral. 

 

���� Parceria Gazeta Ribeirão e Jornal A Cidade 

Foi estabelecida parceria com os dois principais jornais do município, 

“A Cidade” e “Gazeta Ribeirão”, com espaço dedicado à ciência e à saúde com 

publicações semanais, aos domingos, o que proporcionou maior visibilidade ao 

Campus da USP de Ribeirão.  

 

���� Simpósio Produção Científica Brasileira 

Em maio de 2006, foi realizado o “Simpósio Produção Científica 

Brasileira: fatores de Impacto, Editoração e Ética”, onde foram discutidos os fatores 

que envolvem a análise da quantidade e da qualidade de citações que um autor 

tem em um periódico ou revista científica, na literatura nacional e internacional, 

qualidade do corpo editorial, a periodicidade e a indexação das revistas editadas no 

Brasil, a análise da importância e dos vieses envolvidos no processo de revisão de 

manuscritos peer view (revisão pelos pares). 

 

���� Café Ciência  

É um evento com o objetivo de integrar a Universidade e a 

comunidade e, assim, despertar o interesse da população pelas ações de políticas 

públicas de prevenção e promoção à saúde. São realizadas mensalmente palestras 

com especialistas de diversas áreas do conhecimento que envolva aspectos 

científicos, culturais, sociais e de saúde, que possam contribuir efetivamente para a 

promoção da qualidade de vida.  

 

���� Homepage e Jornal USP Ribeirão 

Foi realizada a consolidação da homepage do Campus da USP de 

Ribeirão Preto, com atualização diária de notícias e com média de 500 acessos/dia. 

Houve também a consolidação do “Jornal USP Ribeirão”, como fonte de 

informação, haja vista a evolução na produção jornalística. Possui uma tiragem de 

4 mil exemplares semanais, sendo distribuído em todo o Campus e no saguão de 

embarque do Aeroporto Leite Lopes. 
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���� Logo da PCARP 

Em junho de 2006, a Prefeitura do Campus lançou um concurso 

cultural para a criação de sua logomarca e contou com a participação 94 sugestões 

de alunos, docentes e funcionários do Campus. Em setembro de 2006, foi 

divulgado o resultado e a logomarca vencedora foi de um aluno da FFCLRP. 

 

���� Edição Especial Jornal USP Ribeirão – 150 anos Ribeirão Preto 

Em homenagem aos 150 anos de Ribeirão Preto, foi elaborada uma 

edição especial do Jornal USP Ribeirão, no dia 19 de junho de 2006, que foi 

distribuído juntamente com o Jornal “A Cidade”. A edição especial fez uma viagem 

cronológica pela história da cidade de Ribeirão Preto, juntamente com a história do 

Campus da USP de Ribeirão Preto. 

 

���� Homenagem aos 25 anos CORP, aos 20 anos PCARP e aos ex-

Coordenadores e Prefeitos  

No dia 23 de agosto de 2006, foi realizada uma sessão solene de 

entronização do quadro da Profª. Drª. Emilia Campos de Carvalho na Galeria dos 

Prefeitos, a cerimônia de comemoração aos 25 anos do Conselho do Campus de 

Ribeirão Preto e aos 20 anos da PCARP, com homenagens aos Coordenadores e 

Prefeitos que já administraram o Campus, aos docentes colaboradores da 

Prefeitura do Campus, e aos funcionários modelo da PCARP, que começaram suas 

carreiras na USP de forma humilde e alcançaram postos de chefia.  

Teve como objetivo homenagear os administradores responsáveis 

pela trajetória do Campus, com uma retrospectiva da história, comparando ontem e 

o hoje, dando destaque ao notório crescimento do Campus e o importante papel da 

Prefeitura nesse desenvolvimento. 

 

���� Prêmio Prof. Dr. Mauricio Oscar Rocha  

Em abril de 2007, foi lançado o Prêmio Prof. Dr. Maurício Oscar da 

Rocha e Silva, financiado pelo Banco Santander Banespa, no valor de R$ 

25.000,00. O prêmio foi também uma homenagem ao ex-docente aposentado da 

Universidade de São Paulo, Prof. Dr. Mauricio Oscar Rocha, conhecido como um 

dos mais brilhantes cientistas brasileiros. 
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A escolha do vencedor foi feita por meio de análise do memorial que 

melhor retratava o conjunto de atividades do pesquisador na área de ciências da 

Saúde e Biomédicas. 

 

���� Campanha Educativa de Trânsito 

Com o slogan “Motorista Consciente, Trânsito Seguro”, o Serviço de 

Guarda Universitária do Campus fez a Campanha de Segurança do Trânsito para 

garantir o bem-estar do usuário. Foram distribuídos cerca de 5 mil folderes 

indicando medidas de cuidados especiais no que se refere a estacionamento, 

velocidade e medidas de segurança. Foram afixadas faixas e cartazes em todo o 

Campus. De acordo com o Serviço de Guarda Universitária, circulam pelo Campus 

diariamente cerca de 9 mil veículos, incluindo o HCFMRP e são cometidas várias 

infrações pelos usuários como trânsito na contramão, estacionamento em local 

proibido, não utilização do cinto e capacetes.  

 

���� Caminhadas 

 

Caminhada da Saúde 

É um evento realizado em comemoração ao Dia da Saúde com o 

objetivo de prevenção, manutenção e promoção da saúde, sendo precedida com 

orientações e atividades físicas, finalizando o evento com um café da manhã. 

 
Caminhada da Saúde - 2008 
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Caminhada da Primavera 

É um evento que visa conscientizar os participantes sobre a 

importância da atividade física orientada. Contribui para a obtenção de importantes 

benefícios relacionados à promoção da saúde e prevenção de doenças, além de 

promover o bem estar psicológico e social. 

 

Volta USP 

É um evento que visa atrair iniciantes e atletas amadores, com a 

realização de competições em várias modalidades esportivas, como futsal, voleibol 

e corrida de rua, havendo premiação aos primeiros colocados. 

 

 
Volta USP – 2008 

 

���� Homenagem dia do Professor 

Foi realizada no dia 23 de outubro de 2006 a cerimônia de 

homenagem aos Professores aposentados do Campus. O objetivo foi aproveitar o 

mês de outubro, no qual se comemora o dia do Professor, e resgatar a história do 

Campus, promovendo a justa homenagem aos Professores que contribuíram de 

forma significativa ao Ensino, à Pesquisa e Extensão no exercício da docência na 

Universidade de São Paulo. 



Relatório de Gestão 2005-2009                                                                                                                   31 

���� Encontro das Celebridades Esportivas  

É um evento que visa enaltecer aqueles que mais se destacaram 

através das mais variadas modalidades esportivas. Contribui não somente para a 

construção de políticas públicas desportivas, mas também para o desenvolvimento 

de relações sociais mais justas. 

 
Encontro de Celebridades Esportivas - 2006 

Da esquerda para direita: Alcides Fonseca Júnior - Secretário de Esportes, Marisa de Castro Pereira – Diretora de Apoio ao 
Ensino e Pesquisa, Prof. Dr. José Aparecido da Silva – Prefeito do Campus de  Rib. Preto/USP,  Paulo Pastori - Vice Prefeito 
de Ribeirão Preto, Ricardo Penati e Coronel Sebastião Alberto Correia de Carvalho - Presidente e Diretor do Panathlon Clube 

de Ribeirão Preto. 

 

���� Torneio de Xadrez  

É um evento com o objetivo de valorizar e estimular a prática do 

xadrez, como fator de integração e promoção social, saúde e bem-estar de alunos, 

docentes, funcionários e comunidade externa. 

 
Torneio de Xadrez – 2008 
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���� Festa do Livro 

É um evento realizado em parceria com a EDUSP com o objetivo de 

aproximar o livro dos estudantes, professores, funcionários e leitores em geral. Visa 

também estreitar os laços com a comunidade de forma a permitir maior visibilidade 

das editoras universitárias e comerciais de perfil acadêmico.  

 

 

���� Festa do Centenário de Imigração Japonesa  

Em comemoração ao Centenário da Imigração Japonesa, o Campus 

de Ribeirão Preto preparou uma série de atividades na 13ª Semana de Semana de 

Arte e Cultura da USP, realizada no mês de setembro de 2008. Foi um evento 

exclusivo para homenagear a cultura japonesa com culinária, gincanas, 

apresentações artísticas, exibição de filmes, palestras e esportes. 

 

 

���� Situação Financeira 

 

A PCARP/USP recebe recursos orçamentários para custeios, 

investimentos, segurança, manutenção predial e de áreas verdes, restaurante, 

treinamentos e informática e também conta com recursos de receita própria 

provenientes de recursos de projetos, restaurante, serviços prestados e moradias 

para funcionários. 

A aplicação dos recursos orçamentários e da receita própria, bem 

como dos projetos especiais, seguiu, rigorosamente, os aspectos legais 

determinados pelas Leis Federais 8666/1993 e 10520/2002 e demais legislações 

vigentes e pelo cumprimento de critérios, normas e regulamentos da USP. 

No Gráfico 01 observa-se o número de licitações realizadas no 

período de 2006 a 2008 classificados por modalidade e, no Gráfico 02, os valores 

de cada modalidade. 
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Gráfico 01 – Evolução do número de licitações realizadas por modalidade 

 

 

 

 

Gráfico 02 – Evolução dos valores das licitações realizadas por modalidade 
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No Gráfico 03, podem ser visualizados os indicadores dos recursos 

orçamentários recebidos e utilizados. 

 

Gráfico 03 – Resumo da utilização de recursos orçamentários 

 

 

Nos exercícios de 2006 a 2008, a PCARP conseguiu um incremento 

importante nas suas receitas, notadamente por conta da implantação da Nova Área 

Bancária do Campus e da negociação de taxas de administração referentes a 

imóveis da Universidade cedidos a título de permissão e concessão de uso. 

No Gráfico 04, fica demonstrada a variação positiva das receitas da 

Unidade no período citado: 

 

Gráfico 04 – Resumo das receitas auferidas a título de taxa de administração 
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A Área Bancária do Campus gerou receitas no ano de 2008 no 

montante de R$ 2.336.300,00, sendo que a partir do ano de 2010 a expectativa é 

que sejam auferidas receitas de R$ 198.000,00 recebidas a título de taxas de 

administração por uso dos espaços bancários concedidos. Além disso, a PCARP 

contará, também a partir de 2010, com uma área construída de 1.500,00m2 

totalmente bancada pela iniciativa privada, que agregarão ao patrimônio da 

Universidade o valor aproximado de R$ 1.200.000,00. 

No Gráfico 05, fica demonstrada a variação positiva das receitas 

oriundas de concessão e permissão de uso de imóveis. 

 

Gráfico 05 – Resumo das receitas auferidas a título de taxa de administração, 

oriundas de concessão e permissão de uso de imóveis 

 

 

 

Além dos recursos orçamentários recebidos e das receitas próprias 

auferidas, a PCARP recebeu diversos recursos provenientes de projetos nas áreas 

de infraestrutura básica, apoio à infraestrutura das unidades, construção e 

equipagem do novo prédio do Biotério do Campus e projetos culturais e de 

divulgação da ciência. 
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Tabela 01 - Recursos provenientes de projetos 

2006 

PCARP - CEFER - reforma dos banheiros  R$         83.300,98  

Biotério - Infraestrura do novo prédio  R$       400.000,00  

Biotério - Biotusp - aquisição de equipamentos  R$         18.000,00  

PCARP - aquisição de mobiliário  R$         70.000,00  

PCARP - recuperação do sistema viário - pé-de-moleque  R$         20.000,00  

PCARP - reforma da casa 12 da Rua das Paineiras  R$         15.000,00  

Biotério - construção da Central de Utilidades  R$       519.000,00  

PCARP - Infraestrutura geral do Campus  R$       397.687,67  

2007 

EERP - infraestrutura elétrica no Bloco Didático  R$       121.759,60  

FDRP - Infraestrutura do novo prédio  R$       285.516,34  

Biotério - Sistema de ar condicionado  R$   1.141.193,95  

PCARP - infraestrutura viária - asfaltamento das ruas de terra  R$       525.703,29  

2008 

USP Inovação - reforma do prédio  R$         22.631,37  

FMRP - infra-estrutura elétrica do prédio da Cirurgia Experimental  R$       111.214,00  

PCARP - reforma da Casa do Estudante de Medicina  R$       800.000,00  
 

Deve-se destacar a significativa participação dos valores que 

envolveram os recursos para projetos especiais; estes recursos, da ordem de R$ 

4.531.007,20, possibilitaram a realização de inúmeros projetos durante o período 

de 2006 a 2008. 

A seguir, podem ser visualizados os principais índices de participação 

no orçamento da PCARP, juntamente com os recursos provenientes dos projetos 

especiais: 

Gráfico 06 – Resumo da utilização de recursos orçamentários e especiais/projetos 
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Observa-se que a conduta seguida pela administração resultou em 

uma gestão financeira responsável e de qualidade, atingindo um bom índice na 

utilização dos recursos orçamentários, bem como um importante incremento nas 

receitas próprias da unidade. 

O saldo total remanescente em 31/12/2008 era de R$ 4.476.148,17, e 

referia-se, principalmente, ao valor de alguns projetos especiais que estavam em 

fase de elaboração de projeto/memorial pela COESF e/ou em procedimento 

licitatório, principalmente a reforma da CEM, no valor de R$ 800.000,00 e a 

infraestrutura da EEFERP, no valor de R$ 1.151.159,37; receita própria do 

Restaurante Universitário; receita própria das moradias de funcionários e poupança 

orçamentária para suprir a demanda dos grandes contratos de materiais licitados 

no início de 2009, como ração para animais, combustíveis, gases e outros. 

 

 

����Sindicâncias e Processos Administrativos 

Resumo dos processos administrativos e sindicâncias e o ano em que 

foram instaurados: 
 

             Ano 
 
 
         Natureza 

 
 

2006 

 
 

2007 

 
 

2008 
 

 
Processo Administrativo Disciplinar 
 

• Acidentes de Trânsito 
• Indisciplina 
• Multa de Trânsito 
• Desaparecimento/ furtos 

 

 
 
 
1 
- 
3 
- 

 
 
 
4 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
TOTAL 

 

 
4 

 
4 

 
- 

 
Sindicância 
 

• Acidentes de Trânsito 
• Furtos 
• Indisciplina 
• Roubo 

 

 
 
 
- 
2 
- 
- 
 
 

 
 
 
4 
1 
- 
- 

 
 
 
6 
3 
- 
- 
 

 
TOTAL 

 

 
2 

 
5 

 
9 

 


























