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APRESENTAÇÃO 

O presente Relatório de Gestão visa atender à Portaria GR Nº 3203, de 
22 de dezembro de 1999, contém o sumário das atividades e os resultados obtidos 
no período de março de 2009 a julho de 2012, dados de recursos humanos, números 
de alunos, situação financeira; condições físicas dos imóveis da Unidade e breve 
resumo de sindicância e processos administrativos do período de 2009 a 2012. 

O relatório apresentado pela Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto 
(PUSP-RP) contém o conjunto de atividades realizadas pelas diferentes divisões que 
a compõem. Essas atividades foram inúmeras, variando desde atividades de 
manutenção, administrativa, de apoio acadêmico–científico e de interação com os 
segmentos administrativos de todas as Unidades de Ensino, tornando suas atividades 
imprescindíveis para a manutenção, progresso e desenvolvimento do Campus. 

Para o entendimento da dimensão do trabalho realizado se faz 
necessária uma apresentação do Campus de Ribeirão Preto. O Campus está situado 
em uma área total de 5.859.921,78m2, sendo 4.469.305m2 de áreas verdes (76,2%), 
136.516m2 de área construída (2,32%), 950.600m2 de floresta (16,2%) e 
303.500,78m2 de áreas de ruas, calçadas, estacionamentos, jardins, represas e lagos 
(5,17%). No Campus, área tombada pelo Patrimônio Histórico em 1994, circulam 
diariamente em torno de 20.000 pessoas e 9.000 veículos, além de 6 linhas de ônibus 
urbanos. Congrega 8 Unidades de Ensino: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
(FMRP), Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP), 
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP), Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP), Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
(EERP), Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto 
(FEARP) Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP) e a Escola de Educação 
Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP), representando o segundo maior 
Campus da Universidade de São Paulo (USP). Tem como usuários 990 docentes, 
10307 alunos de graduação e pós-graduação, 2080 funcionários, além dos outros 
estudantes, funcionários das instituições parceiras, de serviços e da comunidade 
externa, entre outros o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina e a Fundação 
Hemocentro que utilizam os serviços e parte da infraestrutura oferecida pela USP. 

A PUSP-RP tem sob a sua responsabilidade a prestação de serviços de 
Apoio Social (atendimento psicológico e social, moradias estudantis e de servidores, 
restaurante, casas de hóspedes, áreas culturais, de esporte e lazer), de infraestrutura 
(transporte, segurança, manutenção predial, água, esgoto, energia elétrica, áreas 
verdes e informática), de Comunicação Social (rádio e TV USP-RP) e de Apoio ao 
Ensino e a Pesquisa (Biblioteca Central, Biotério, Oficinas de Precisão). 

No período deste relatório foi possível sedimentar um novo conceito na 
área de pessoal da PUSP-RP. Entre as alterações implantadas entre os funcionários 
da PUSP-RP, a mais importante foi a fixação de um novo tripé entre os funcionários: 
conceito/ atitude/desempenho. Conceito- durante muitos anos a Prefeitura depois 
Coordenadoria e novamente Prefeitura foi entendida no Campus de Ribeirão Preto 
como um simples prestador de serviços, sem a qualificação adequada de seus 
funcionários e sem características próprias. Depois de um extenso trabalho de 
valorização, o conceito da PUSP-RP mudou. A PUSP-RP não é apenas prestador de 
serviços, mas sim uma Unidade com conhecimento e experiência para revolucionar 
várias áreas administrativas da Universidade. Seus profissionais se enquadram entre 
os mais qualificados no momento à disposição da USP. As ideias inicialmente 
desenvolvidas em Ribeirão Preto se tornam paradigmas para outros Campi. A criação 
de Comissões como as de Biblioteca Central, Moradias Estudantis, Resíduos 
Químicos, Biotério, Oficinas, o Grupo Coordenador de Cultura e Extensão e de 
Segurança foram inovadoras na Universidade. Atitude- na medida em que o 
profissional é qualificado, ele deve propor as melhores soluções, assim cada 



funcionário foi incentivado a propor a melhoria do seu setor e a torná-lo mais 
produtivo, se possível com a geração de receita monetária. Conceito aplicado com 
sucesso no Biotério Geral e em fase de implantação/expansão no setor de Oficinas e 
no Laboratório de Resíduos Químicos. Desempenho - o serviço será mais bem 
desempenhado se o funcionário tiver acesso à melhor ferramenta, assim na medida 
em que os diferentes setores obtêm produtividade e receita, a mesma é integralmente 
reinvestida na ampliação do serviço e em sua melhoria. Trabalhando neste tripé 
muito foi modificado na PUSP-RP e os funcionários passaram a entender o seu valor, 
aumentando a sua autoestima. 

O sumário das atividades a seguir apresentado está dividido em duas 
partes principais, o relato da conclusão das propostas da Gestão 2005-2009 e as 
demais realizações 2009-2012, os quais representam o esforço coletivo de inúmeros 
colaboradores da PUSP-RP, em especial os chefes Técnicos das Divisões e do 
Gabinete cuja dedicação e liderança tem se convertido em ações rápidas e eficientes 
e sem as quais seria impossível a obtenção dos resultados alcançados e aos quais 
são endereçados os agradecimentos deste Prefeito. 

Em resumo, o relatório demonstra que a PUSP-RP tem um objetivo 
comum, o bem-estar de toda a comunidade uspiana de Ribeirão Preto. 

 
 

Ribeirão Preto, abril de 2013. 

 

 

 

Prof. Dr. José Moacir Marin 
Prefeito de Campus USP de Ribeirão Preto 

Prof. Dr. Wagner Eustáquio Paiva Avelar 
Vice-Prefeito de Campus USP de Ribeirão Preto 

(até 5 de julho de 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÍNDICE 

 

PARTE 1  
Conclusão dos Projetos Iniciados na Gestão 2005-2009  

Área de Serviço............................................................................................... 08 
Restaurante Universitário............................................................................ 08 
Área Bancária............................................................................................. 10 

Permanência Estudantil................................................................................. 11 
Vila Estudantil.............................................................................................. 12 
Casa do Estudante de Medicina – Bloco F do CREU................................. 13 

Biotério Geral.................................................................................................. 17 
Aquisição e instalação de equipamentos.................................................... 18 
Prédio de Ensino e Estudos e Biotério de Cobaias do Biotério Geral.............. 18 
Proposta do Biotério Geral do Campus transformar-se em Unidade.......... 20 

Laboratório de Resíduos Químicos.............................................................. 20 
Implantação de Novas Faculdades no Campus de Ribeirão Preto............ 22 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP)............................................. 22 
Escola de Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto (EEFERP)........ 23 

Parque Tecnológico........................................................................................ 23 
  
PARTE 2  
Gestão 2009 – 2012  
Campus da USP de Ribeirão Preto ............................................................... 25 

Número de Alunos.......................................................................................... 25 
Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto...................................................... 27 

Recursos Humanos........................................................................................ 27 
1ª Proposta de Alteração de Organograma................................................ 29 
2ª e 3ª Propostas de Alteração de Organograma ...................................... 30 

Situação Financeira........................................................................................ 38 
1ª Diretriz de Gestão....................................................................................... 47 

Malha Viária .................................................................................................... 47 
Construção da Av. Luigi Rosiello................................................................ 48 
Melhorias das vias de acesso da área rural do Campus............................ 48 
Sinalização de solo e lombadas.................................................................. 49 
Mudança de mão da Rua Tenente Catão Roxo e Av. Luigi Rosiello.......... 50 
Construção de calçadas e rampas.............................................................. 51 
Construção de abrigo de parada de ônibus................................................ 51 

Plano de Macrodrenagem do Campus, Confecção e Limpeza de 
Galerias Pluviais e Esgoto............................................................................. 52 

Iluminação....................................................................................................... 53 
Abastecimento de Água................................................................................. 55 

Recuperação das minas............................................................................. 55 
2ª Diretriz de Gestão....................................................................................... 57 

Casas ou Prédios utilizados pelas Seções da PUSP-RP............................ 57 
Pequenas intervenções/manutenções........................................................ 57 
Reformas de médio e grande porte............................................................. 57 

Centro de Educação Física, Esportes e Recreação – CEFER.................... 60 
Reforma do piso da quadra esportiva......................................................... 60 
Conjunto Aquático – CEFER....................................................................... 61 
Construção de sanitários ao lado da pista de atletismo.............................. 63 

Biblioteca Central........................................................................................... 64 



Projetos em andamento ................................................................................  65 
Espaço Cultural do Campus........................................................................  65 
Restauro do Mirante.................................................................................... 65 

Casas de moradias de funcionários............................................................. 66 
Desafios da Gestão......................................................................................... 70 

Segurança no Campus................................................................................... 70 
Infestação de carrapatos................................................................................ 72 
Incêndios na Floresta do Campus da USP................................................... 76 

Uma Visão de Futuro...................................................................................... 78 
Processos Administrativos e Sindicâncias.................................................. 79 

 



Relatório de Gestão                                                                                                                                        8 

PARTE 1 

Conclusão dos projetos iniciados na Gestão 2005-2009 

� Área de Serviço 

O esgotamento da capacidade de atendimento do Restaurante Central 
bem como a impossibilidade de expansão desse edifício por estar situado ao lado do 
Centro de Educação Física, Esporte e Recreação (CEFER), um prédio tombado pelo 
Patrimônio Histórico levaram a busca de outro local para a construção de um novo 
restaurante. Nesse sentido, no período de 2005–2009 foi iniciado o projeto da “Área 
de Serviço: Bancária e Comercial” na zona norte do Campus próximo à Av. Gov. 
Lucas Nogueira Garcez. 

No período 2005-2009 a infraestrutura da nova Área já estava em fase 
de finalização, principalmente no que se refere aos sistemas de abastecimento de 
água, energia elétrica, esgoto e pavimentação de vias, além do planejamento da via 
de acesso referente ao entroncamento entre a Rua Tenente Catão Roxo e a Av. Gov. 
Lucas Nogueira Garcez. 
 

• Restaurante Universitário 

Em 2007 foi iniciada a construção do Novo Restaurante na Área de 
Serviço com capacidade para 416 lugares e 5.120 refeições por período. 

No período 2005-2009 a primeira etapa do Novo Restaurante já estava 
concluída e havia sido iniciada a 2ª etapa com a licitação realizada pela SEF. 

 

 
Início da 2ª etapa do Restaurante Central e a 1ª etapa do prédio já concluída 
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Interior do novo prédio do Restaurante Central (1ª etapa) 

No período 2009-2012 a 2ª etapa do refeitório foi finalizada e o prédio 
do novo Restaurante Universitário foi inaugurado em novembro de 2009 e deu-se 
início as suas atividades em janeiro de 2011.  

Para que isso fosse possível foram feitos investimentos expressivos 
para viabilizar o seu funcionamento, na ordem de R$4.042.673,99, principalmente 
com a aquisição e instalação de equipamentos; esse processo levou mais de 1 ano. 
Foram ainda realizadas adequações do prédio, como a instalação de elevador, de 
rede lógica e ainda a construção de bilheteria, de passarela, da área para 
funcionários terceirizados e de infraestrutura para instalação de container refrigerado.  

 

 
Prédio do Restaurante Universitário
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Um dos dois salões de refeições e balcões (buffet) dos alimentos 

 

  
Cozinha industrial moderna 

Todas essas melhorias permitiram um aumento expressivo no número de 
refeições servidas. 

 

Tabela 01 – Número de refeições servidas no período de 2009-2012 

Ano Número de refeições servidas 
Número de 

funcionários 

2009 408.863 45 

2010 431.572 45 

2011 596.400 48 

2012 613.060 48 

 
• Área Bancária 

No período de 2005-2009 na nova Área de Serviço foi destinada uma área 
às instituições bancárias com a adesão de quatro instituições: Santander, Banco Real, 
Bradesco e Nossa Caixa sendo o projeto de instalação de agências totalmente custeado 
pela iniciativa privada. 

Na gestão 2009-2012 a construção das agências bancárias se tornou uma 
realidade, a agência do Bradesco foi inaugurada em dezembro de 2009, a agência do 
Santander em janeiro de 2012 e o Banco do Brasil iniciou a obra de sua agência em julho 
de 2012. 
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Área Bancária em 2011, já estavam construídas as Agências do Santander e Bradesco 

 

  
Agências do Bradesco e do Santander na Área de Serviços – 2012 

 
Com a incorporação do Banco Real pelo Santander e da Nossa Caixa pelo 

Banco do Brasil foram definidas as instituições bancárias estabelecidas na área de 
serviços. 

No 1° semestre de 2013 deverá ocorrer a finalização da agência do Banco 
do Brasil e a desativação total das agências e postos de serviços nos antigos locais no 
Campus, ficando todos os serviços bancários concentrados na Área de Serviços. 

Na mesma região estão também programadas a instalação da EDUSP (em 
fase de análise) e uma nova agência dos Correios (em fase de negociação com os 
Correios). 

 
 

� Permanência Estudantil 

Estavam em andamento duas importantes obras para ampliação de 
vagas de moradia estudantil no Campus de Ribeirão Preto: a construção da Vila 
Estudantil e a reforma do Bloco F do CREU (antiga CEM). 
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 Dessa forma, no período de 2009 a 2012 houve significativo aumento 
das vagas de moradias para estudantes de graduação. 

 
Tabela 02 – Ampliação de vaga de moradia estudantil de 2009 a 2012 

Ano 
Alunos 

2009 2010 2011 2012 

Graduação 168 197 342 342 

 
Para que as novas vagas fossem liberadas, foi preciso realizar uma 

força tarefa, priorizando assim o atendimento aos alunos, abaixo síntese desse 
trabalho realizado pela PUSP-RP. 
 

• Vila Estudantil 

No relatório de 2005-2009 foi iniciada a 1ª fase da construção de dois 
novos blocos de moradia estudantil, denominada Vila Estudantil.  

 

 
2 Blocos de Moradia Estudantil – 2008 

Na gestão 2009-2012 foi finalizada a construção dos dois blocos e 
construídos mais dois blocos.  

A Vila Estudantil é conjunto de quatro blocos, com 34 vagas cada, 
totalizando 136 vagas de moradia estudantil e encontra-se totalmente ocupada e 
operacional. 

Para isso foram necessários investimentos, como a instalação de 
armários embutidos e aquisição de móveis e também melhorias com relação à 
segurança, como construção de guarita, zeladoria, instalação de postes de 
iluminação, grades nas janelas térreas e alambrados em torno do conjunto de 
prédios. 
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Planta de um andar dos Blocos, com 12 quartos individuais 

 
Área construída da Vila Estudantil - 3495m² (136 vagas) 
Recursos financeiros utilizados: 

- na construção - R$5.243.055,00 
- na adaptação/melhoria da Vila Estudantil – R$800.908,32 

 

 
São 4 blocos de 3 andares, com 12 dormitórios individuais por andar, excetos os andares térreos, que são 

10, nos quais 2 são para pessoas portadoras de necessidades especiais 
 

• Casa do Estudante de Medicina – Bloco F do CREU 

Em setembro de 2007, foi aprovada pelo Conselho do Campus de 
Ribeirão Preto (CORP) a transferência do prédio da Casa do Estudante de Medicina 
(CEM) para PUSP-RP, para integrar ao Conjunto de Residencial de Estudantes 
Universitários (CREU), o qual seguiria as normas que regem as demais moradias de 
estudantes do Campus. 

Em 2009, deu-se início a reforma do prédio, com previsão de término 
em 2010, disponibilizando assim mais 80 vagas de moradias estudantis. 

Em visita aos alunos residentes do prédio sob a responsabilidade da 
PUSP-RP, foi verificado que além da obra planejada envolvendo a troca de pisos, 



Relatório de Gestão                                                                                                                                        14 

adequação das instalações hidráulicas e elétricas, inicialmente orçado em 
R$800.000,00, seria preciso outras intervenções. 

O madeiramento da casa estava em estado avançado de deterioração, 
sendo necessária a troca das portas, sacadas, guarda-roupas, divisórias entre os 
quartos e ainda armários de cozinha. Dessa forma, foi providenciado relatório do 
levantamento dessas outras necessidades e enviado à Reitoria solicitando a 
liberação de uma verba complementar de R$735.346,79 para conclusão da reforma, 
a qual foi liberada. 

 
Antes da Reforma 

 

 
Portas-balcões das sacadas em estado de 

deterioração 
 
 

 
Corredor interno da antiga CEM 

 
Armários, que servem de parede para o corredor, 
estão em péssimo estado, sem possibilidade de 

reforma 
 

 

 
Trilhos das portas-balcões enferrujados e 

as portas apodrecidas 

Além da recuperação da infraestrutura da Casa também foi 
providenciada nova rede elétrica e lógica para prover o acesso à rede de internet via 
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rede sem fio para todos os apartamentos, bem como foi instalado sistema de 
vigilância por câmeras, o que demandou um recurso de R$109.402,33. 

Dessa maneira para recuperar completamente o Bloco F do CREU 
(antiga CEM) foram investidos R$1.695.553,37, incluindo nesse montante a troca de 
todo o mobiliário do bloco, o que resultou em um alojamento absolutamente novo. 
 
Depois da Reforma 

 
Fachada do Bloco F - CREU 

 
 

  
Sacada do prédio e o corredor interno do Bloco F 
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Armários novos e banheiros totalmente reformados 

 

  
 

Foram trocados pisos, revestimentos, pias e tanques da cozinha e lavanderia 
 
Enquanto a Vila Estudantil e o Bloco F do CREU estavam em obras, a 

Prefeitura em trabalho conjunto com o Serviço de Promoção Social solicitou aos 
órgãos centrais mais recursos para apoio auxílio moradias, amenizando assim a falta 
de vagas. Outros programas de permanência estudantil também foram ampliados 
para atender ao crescente número de alunos ingressantes. 

 
Tabela 03 – Programas do Atendimento Social 2009 a 2012 

Programas 2009 2010 2011 2012 

Apoio moradia vaga 168 197 342 342 

Apoio auxílio moradia 191 283 280 282 

Moradia provisória graduação 90 78 71 104 

Moradia de alunos de pós-graduação 40 43 39 38 

Moradia provisória de pós-graduandos - 16 09 07 

Apoio alimentação 627 717 760 850 

Auxílio transporte - - - 54 
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� Biotério Geral 

Devido à evolução das pesquisas no Campus de Ribeirão Preto no 
início de 2000 começou a ser discutida a necessidade de produção de animais 
(camundongos) com melhor qualidade sanitária, qualidade SPF (Specific Pathagen 
Free), o que representaria um avanço considerável na qualidade das pesquisas 
desenvolvidas no Campus envolvendo esses animais.  

Em 2002 foi solicitado um projeto FINEP de R$1.022.000,00 para a 
construção de um edifício de roedores SPF com 1.259,94 m2. A verba foi liberada e o 
edifício construído. 

 

 
Prédio dos Roedores SPF com 1.259,94m2 

 
 

 
Roedores SPF área de limpeza 01 

 
Utilizando um projeto liberado pela FINEP em 2004 envolvendo 

recursos de R$250.000,00 as instalações elétricas do prédio novo foram realizadas. 
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• Aquisição e instalação de equipamentos 

No período de 2005-2009 o edifício foi construído e foram adicionadas 
as instalações elétricas necessárias, mas o edifício estava completamente vazio e 
inoperante. 

A elevada produção de animais pelo Biotério Geral do Campus ao 
longo dos anos e a necessidade de melhoria do padrão sanitário para a condição 
SPF levaram a decisão de significativos investimentos no período de 2009-2012 
visando tornar o prédio completamente operacional. Primeiramente foi necessário 
providenciar a infraestrutura elétrica e a impermeabilização do piso do Prédio de 
Roedores, investimentos na ordem R$129.800,00. 

Nesse sentido foram utilizados os seguintes recursos para aquisição de 
equipamentos: 

Tabela 04 – Recursos para aquisição de equipamentos 

Programa de Fomento Recursos – R$ Finalidade 
CNPq CT-Saúde 2005 148.700,00 Compra de estantes ventiladas 
Biot. USP 2005 149.694,00 Compra de microisoladores 
FINEP – Pro Infra 2005 526.646,00 Compra de estantes ventiladas 
PUSP-RP 157.993,80 Compra de estantes ventiladas 
Biot USP 2007 80.000,00 Compra de microisoladores 
Biot USP 2008 25.444,00 Compra de equipamentos de informática 
Biot USP 2009 57.600,00 Compra de uma lavadora de caixas 
Pró-Reitoria de Pesquisa – 
Programa de Biotérios 500.000,00 Compra de 3 autoclaves, 26 racks, 

ventiladas 
 
Em 2011 a PUSP-RP realizou um remanejamento do seu orçamento de 

R$1.320.239,93 (R$630.000,00 – FMRP; R$540.000,00; R$150.000,00 – FORP) para 
realização de licitações de compra para equipar o Biotério Gera, visando a sua 
finalização e início das atividades no 2º semestre de 2012.  

Além da aquisição de vários equipamentos e materiais para o novo 
Prédio de Roedores SPF, foram feitos investimentos significativos no Biotério Geral, 
como pintura externa dos prédios, a reforma do depósito de ração e a reforma do 
Prédio de Ensino e Estudos e Biotérios de Cobaias. 

 
• Prédio de Ensino e Estudos e Biotério de Cobaias do Biotério Geral 

Esse prédio possui 243,70m² e apresentava uma estrutura antiga e as 
dependências necessitavam de várias adaptações, conforme demonstrado abaixo, o 
Prédio foi totalmente reformado, investimento na ordem de R$171.055,50. 
 
Antes da Reforma 
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Depois da Reforma 
 

  

 
Está prevista ainda a construção do Galpão para Maravalha, o projeto e 

o edital de licitação encontram-se prontos e serão utilizados recursos na ordem de 
R$321.000,00.  

Com certeza o Biotério Geral vem ao longo desses anos 
transformando-se em ícone na produção de animais para pesquisa, sendo o maior 
biotério da Universidade de São Paulo, apresenta números expressivos de produção 
e com as melhorias realizadas em suas instalações será capaz de aumentar sua 
produção e a qualidade de seus animais. 

Abaixo o demonstrativo da produção e consumo dos animais nos 
últimos 3 anos: 

 
Tabela 05 – Demonstrativo Geral do Fluxo de Animais - 2010 

Espécies Produção Consumo Venda* Doação** 
Total 

Consumo, venda e 
doação 

Camundongos 52693 48772 512 359 49643 

Cobaia 1222 844 53 0 897 

Coelho 937 539 30 26 595 

Rato 55522 48219 1498 125 49842 

Total 110374 98374 2093 510 100977 

 

 

Tabela 06 – Demonstrativo Geral do Fluxo de Animais 2011 

Espécies Produção Consumo Venda* Doação** 
Total 

Consumo, venda e 
doação 

Camundongos 53989 47411 1182 40 48633 

Cobaias 1556 860 70 60 990 

Coelhos 1092 628 23 42 693 

Ratos 50066 43045 344 60 43449 

Total 106703 91944 1619 202 93765 
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Tabela 07 – Demonstrativo Geral do Fluxo de Animais 2012 

Espécies Produção Consumo Venda* Doação** 
Total 

Consumo, venda e 
doação 

Camundongos 63873 55667 1062 164 56893 

Cobaias 1562 517 28 92 637 

Coelhos 1019 525 0 22 547 

Ratos 55897 48672 1195 8 49875 

Total 122351 105381 2285 286 107952 

* Venda de animais de laboratório a universidades particulares, laboratórios de análise clínicas e a pós-
graduandos. 
**Doação de animais excedentes ou de descarte em nossos estoques a universidades públicas e ao Bosque 
e Zoológico Municipal de Ribeirão Preto Dr. Fábio de Sá Barreto. 

 
• Proposta do Biotério Geral do Campus transformar-se em Unidade 

No período 2005-2009 foi proposta a transformação do Biotério Geral 
do Campus em uma unidade independente, recebendo recursos financeiros 
diretamente da Reitoria. O principal argumento para essa criação resulta do fato do 
Biotério Geral ser subordinado a um Órgão Administrativo, o que dificultaria a 
operação de projetos junto a órgãos de fomento. Em janeiro de 2009 foi emitido 
parecer da então Consultoria Jurídica (CJ) de que o Biotério Geral deveria ser 
vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa, assim como os outros biotérios das 
Universidades. 

Em 2011, a Pró-Reitoria de Pesquisa manifestou-se contrária à 
vinculação direta do Biotério Geral do Campus a sua estrutura. Dessa forma, em 
2011 começou a ser desenvolvido o anteprojeto de criação da Coordenadoria da 
Rede de Biotérios (CRB) da Pró-Reitoria de Pesquisa. A Rede de Biotérios 
compreende: Instituto de Ciências Biomédicas, Faculdade de Medicina e Prefeitura 
do Campus de Ribeirão Preto.  

 
� 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 do Campus, 
o Laboratório de Resíduos Químicos, (LRQ) teve suas atividades reestabelecidas, de 
acordo com o Programa de Gerenciamento de Resíduos Químicos (PGRQ) 
implantado. 

No período 2005-2009 foi realizada a legalização do funcionamento da 
LRQ junto aos órgãos competentes, como a Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental (CETESB), além de obter a autorização junto ao Corpo de 
Bombeiros. Também foi efetivado o registro das atividades do LRQ, não só para 
efeito de auditoria como também para o processo de rastreabilidade, bem como o 
estabelecimento da rotina de coleta dos resíduos provenientes das Unidades do 
Campus.  

Ao final desse período foi verificado que o LRQ havia se tornado um 
prestador de serviços para as Unidades de Ensino do Campus, passando o serviço 
onerar o orçamento da Prefeitura do Campus. Em 2010 o LRQ obteve a licença de 
operação junto à CETESB. 
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No período de 2009-2012 foi realizada uma ampla revolução em dois 
sentidos: 

1- Foi criada uma tabela básica para a recepção e tratamento dos 
resíduos químicos oriundos das diferentes Unidades de Ensino. Assim cada 
laboratório gerador de resíduo passou a remunerar o LRQ pelo serviço de 
recebimento / tratamento / destinação dos resíduos químicos. Da mesma forma esse 
serviço foi disponibilizado para a comunidade externa à USP, também mediante ao 
pagamento de taxas maiores do que aquelas cobradas dos laboratórios da USP. 
Esses recursos captados passaram a ser 100% reaplicados no próprio LRQ, 
proporcionando ampliação de área física, reformas na infraestrutura existente e 
investimento em equipamentos de laboratório. Esse novo procedimento permitiu que 
o serviço prestado pelo LRQ não onerasse o orçamento da Prefeitura e propiciou 
novos investimentos no LRQ.  

2 – Foi solicitada à Comissão de Orçamento e Patrimônio (COP) da 
USP a criação de uma alínea específica para os Laboratórios de Resíduos Químicos 
da USP, a semelhança do que já existia para os Biotérios da USP. O pedido foi 
incialmente apresentado em 2010, foi negado, foi reapresentado em 2011 e foi 
finalmente aceito, sendo a incorporação dessa alínea no orçamento da USP fixada 
para entrar em financiamento a partir de 2012. 

O Laboratório de Resíduos Químicos está em plena atividade desde 
2010, além de realizar visita técnica, treinamentos e palestras para funcionários das 
Unidades de Ensino, realiza o gerenciamento, tratamento e descarte de resíduos e 
ainda a recuperação de solventes orgânicos, conforme pode ser conferido nas 
tabelas abaixo: 

 
 

Tabela 08 – Resíduos químicos recebidos pelo LRQ de 2010, em Kg/L  

      Mês 
 
Unidade 

Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

FMRP - 46 222 354 235 104 142 412 30 105 201 225 2076 

FCFRP - - 72 12  - 06 40 - - 17 16 163 

FFCLRP - 500 - - 247 02 31 29 02 - 100 20 931 

FORP - - 02 - 12 - 01 01 - - 05 07 28 

SISUSP - 04 - - - - - - - 10 - - 14 

Total  550 296 366 494 106 180 482 32 115 323 268 3212 

 
 

Tabela 09 – Material recuperado pelo LRQ de 2010, em L 

                    Mês 
 Unidade 

Mar Jun Ago Set Nov Total 

FMRP 28 13 05 16 - 62 

FCFRP - - 04 - - 04 

FFCLRP 45 - 17 - 45 107 

FORP 12 - - - - 12 

Total 85 13 26 16 45 185 
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Tabela 10 – Resíduos químicos recebidos pelo LRQ, em kg/L - 2011 

               Mês 
 
Unidade 

Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

FMRP 15 178 115 141 163 297 20 135 187 239 95 260 1845 

FCFRP - 33 - - 25 - - - 20 - - - 78 

FFCLRP 4 23 2 - 27 - - 252 147 300 26 - 781 

FORP - 2 - 13 - - - - 10 34 28 - 87 

SISUSP - 3 - - - - - - 25 - - - 28 

Total 19 239 117 154 215 297 20 387 389 573 149 260 2819 

 
Tabela 11 – Material recuperado pelo LRQ, em L - 2011 

           Mês 
Unidade Fev Mar Maio Jul Ago Total 

FMRP 27 20 - 12 18 77 

FFCLRP - - 66 - - 66 

 

� Implantação de Novas Faculdades no Campus de Ribeirão 
Preto 

Durante a gestão 2005-2009 foram aprovadas as instalações de novas 
faculdades no Campus de Ribeirão Preto. 

• Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP) 

Foi aprovada a criação da Faculdade de Direito no Campus de Ribeirão 
Preto, conforme resolução USP Nº 5394, de 28/03/2007. 

A unidade criada oferece 100 vagas para o curso de Direito e as 
atividades a aulas foram iniciadas em 2008. A sede da Unidade funcionou de forma 
provisória na casa 7 da Rua Pedreira de Freitas, enquanto a sua sede definitiva 
estava sendo construída. Atualmente a estrutura da FDRP está completamente 
finalizada e a casa 7 retornou à PUSP-RP. 

 
Prédio da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (2010) 
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• Escola de Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto (EEFERP) 

Foi aprovada a criação da Escola de Educação Física e Esporte de 
Ribeirão Preto (EEFERP) no Campus de Ribeirão Preto, conforme Resolução USP 
Nº 5420 de 14/11/2007. A Unidade oferece 60 vagas para o curso de Educação 
Física e Esporte e as atividades e aulas foram iniciadas em 2009. A sede da Unidade 
funcionou de forma provisória na casa 1 da Rua das Paineiras, enquanto a sua sede 
definitiva estava sendo construída. 

Atualmente grande parte das obras de instalação da Unidade já se 
encontra finalizada, principalmente os blocos administrativos e didáticos e está em 
fase de finalização o complexo do Ginásio de Esportes, com duas quadras e ainda 
estão previstas piscina, pista de atletismo, quatro quadras, sala de ginástica e dois 
campos de futebol society. 

 

 

� Parque Tecnológico 

O Parque Tecnológico é uma iniciativa do Governo do Estado de São 
Paulo para implantação de Polos Tecnológicos, envolvendo parcerias com a 
Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, Prefeituras Municipais, Universidades e 
Governo Federal.  

Em julho de 2008, foi publicada a Lei Municipal alterando disposições 
no Estatuto da Fundação Polo Avançado de Saúde (FIPASE) e passando a mesma 
de Fundação para ICT (Instituição Científica e Tecnológica) e dispondo sobre sua 
vinculação com a administradora do Parque Tecnológico. No período 2005-2009 a 
cessão de uso da área foi aprovada pelo Conselho do Campus de Ribeirão Preto 
(CORP). 

Na gestão 2009-2012 foi definida a área cedida para a instalação do 
Parque bem como a sua forma de gestão. Em 20 de abril de 2010 ocorreu o 
credenciamento provisório do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto para sua 
inclusão no Sistema Paulista de Parques Tecnológicos. O projeto contará com um 
investimento do Governo Estadual de R$11,2 milhões para a construção de dois 
prédios em uma área de 300.000m2: 

- SUPERA – Incubadora de Empresas de base Tecnológica 
- CEDINA – Centro de Desenvolvimento e Inovação Aplicada, que visa 

estimular a competividade tecnológica do setor de equipamentos Médico-hospitalares 
e Odontológicos. 
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Em 15 de fevereiro de 2012 ocorreu a assinatura do edital de licitação 
dos referidos dois prédios, com a previsão de término da obra em dois anos. Em 25 
de abril de 2012 a Resolução N°6104 baixou o Regimento do Parque Tecnológico de 
Ribeirão Preto. 

 
Planta da área total do Parque Tecnológico 

 

     

Croqui e projeto arquitetônico dos prédios da SUPERA e CEDINA 

 
Foto da obra dos prédios da SUPERA e CEDINA (2012)
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PARTE 2 - Gestão 2009-2012 
 

� Campus da USP de Ribeirão Preto 

Conforme já abordado na apresentação deste relatório o Campus de 
Ribeirão Preto representa o segundo maior Campus da Universidade de São Paulo 
(USP).  

Atualmente é composto por 8 Unidades de Ensino: Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto (FFCLRP), Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP), 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP), Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP), Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP) Faculdade de Direito de Ribeirão Preto 
(FDRP) e a Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP), 
disponibilizam 30 cursos de graduação e 45 Pós-graduação.   

Há ainda no Campus instituições parceiras, de serviços e da 
comunidade externa, entre outros o Hospital das Clínicas, a Fundação Hemocentro, 
Bancos, Correios que utilizam os serviços e parte da infraestrutura oferecida pela 
USP. 

 
 

 
Foto aérea do Campus (2009) 

 
 

� Número de Alunos 

No início da Gestão em março de 2009, o Campus de Ribeirão Preto, 
devido à política de expansão de vagas, estava em meio a diversas transformações. 
A ampliação de espaços e serviços era premente para atender a nova demanda, 
uma vez que o número de alunos no Campus crescia mais a cada ano. 
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Tabela 01 – Evolução de número de vagas de Graduação 2001-2012 

 

Em 2009, os usuários do Campus eram em torno de 12 mil, entre 
alunos, docentes e funcionários. Em 2012, esse número ultrapassou de 15 mil 
usuários.  

 

Tabela 02 – Número de alunos do Campus 2009 a 2012 

Alunos 2009 2010 2011 2012 

Graduandos 5962 6753 6619 7201 

Pós-graduandos 2586 2776 3047 3106 

Outros Est. 1414 1543 1481 2166 

Total 9962 11072 11147 12473 
 

 

Tabela 03 – Número de Docentes e Funcionários do Campus 2009 a 2012 

 
2009 2010 2011 2012 

Docentes 922 955 984 990 

Funcionários 1848 2021 2057 2080 

 
A PUSP-RP trabalhou priorizando o atendimento às necessidades dos 

alunos, buscando identificar os gargalos e verificar as ações que poderiam ser 
implementadas para amenizar as dificuldades que surgiam mediante as demandas. 
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� Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto 
 

Missão 

Promoção, desenvolvimento e execução de serviços de apoio ao 
ensino e à pesquisa, de infraestrutura, de atividades socioculturais, esportivas e de 
comunicação para atender tanto a comunidade interna quanto favorecer a inserção 
da Universidade na sociedade. 

A estrutura organizacional da Prefeitura é constituída pelo Gabinete e 
5 Divisões: Divisão Administrativa – DVADM; Divisão de Manutenção e Operação – 
DVMANOP; Divisão Financeira – DVFINAN; Divisão de Apoio Transitório – 
DVAPTRA; Divisão de Apoio de Atendimento à Comunidade – DVATCOM. Abaixo o 
atual organograma: 

 

Figura 01 - Organograma - 2012 

 

 

� Recursos Humanos  

Em 2012, a Prefeitura contava com 488 funcionários, divididos em 
básico, técnico e superior, lotados no Gabinete e nas demais 5 divisões da PUSP-
RP, conforme demostrado em tabela abaixo: 
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Tabela 01 – Recursos Humanos por Divisão - 2012 

                 Grupo  
Divisão   Básico Técnico Superior Total 

Gabinete* 8 19 6 33 

DVADM 72 54 0 126 

DVAPTRA 28 34 18 80 

DVATCOM 72 11 24 107 

DVFINAN 7 19 3 29 

DVMANOP 86 25 2 113 

Total 273 162 53 488 

(*) inclui servidores da Seção Técnica de Informática e Serviço de Comunicação Social 

 

Em 2009, na Prefeitura havia 467 funcionários e sua estrutura 
organizacional apresentava-se bem diferente da atual. Ao longo da gestão houve 
duas alterações de organograma.  

A alteração mais recente datada de setembro de 2011 consistiu 
basicamente na alteração de nomenclaturas da estrutura. No entanto, a primeira 
alteração feita em fevereiro de 2010 teve grande o impacto para administração, uma 
vez que contemplava a descentralização proposta pelos órgãos centrais da época e, 
visando à padronização dos organogramas das Prefeituras dos Campi, houve ainda 
a redistribuição de alguns serviços entre as divisões. Conforme pode ser observado 
quando se comparam os dois organogramas abaixo apresentados: 

 

Figura 02 - Organograma do início de gestão (março de 2009) 
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Figura 03 – Organograma alterado em fevereiro de 2010 

 

A PUSP-RP enviou três propostas de ajuste de organograma ao DRH, 
os quais ainda estão em fase de análise por aquele Departamento. Os ajustes se 
fazem necessários, devido às especificidades do Campus de Ribeirão Preto.  

 
• 1ª Proposta de Alteração de Organograma 

A primeira proposta foi enviada em agosto de 2010, não acarreta ônus 
à Universidade, são adequações na linha de comando com alteração da 
denominação de um Serviço e a alteração da denominação de uma Divisão. 

Após 6 meses da implantação do novo organograma, a PUSP-RP se 
deparou com dificuldades operacionais de gestão. A Divisão de Manutenção e 
Operação (DVMANOP) conta com um Serviço e sete seções, pois na estrutura 
anterior foram extintos dois Serviços e migraram mais duas Seções.  

Na época, a DVMANOP contava com 122 funcionários, sendo 6 
seções com 92 funcionários ligados diretamente ao Chefe Técnico de Divisão, 
consequentemente gerando dificuldades de supervisão de tarefas e morosidade na 
Divisão.  

Dessa forma, visando possibilitar ao Chefe Técnico de Divisão delegar 
ao Supervisor de Serviço parte das tarefas atualmente sob sua supervisão direta, e 
otimizando assim os trabalhos desenvolvidos pela DVMANOP, foi proposta a 
alteração do nome do Serviço de Áreas Verdes e Meio Ambientes para Serviço de 
Manutenção Geral, tendo sob sua coordenação a Seção de Parques e Jardins, 
Seção de Manutenção Elétrica, Seção de Manutenção Hidráulica, Seção de 
Manutenção Predial e Seção de Oficinas. Abaixo o organograma atual e a 
modificação proposta ao DRH para a adequação da estrutura do DVMANOP: 
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Atual organograma - DVMANOP 

 

 

Modificação proposta - DVMANOP 

 

Havia ainda na proposta a solicitação de alteração da denominação 
da Divisão de Apoio Transitório – DVAPTRA, que recebeu este nome devido ao 
processo quase finalizado, na época, de remanejamento do Serviço de Biotério para 
Pró-Reitoria de Pesquisa. Porém, esse processo não se concretizou. 

Sendo assim, foi solicitada a alteração do nome da Divisão, pois a 
palavra “transitório” não reflete o atual cenário, uma vez que o Serviço de Biotério 
continua na Prefeitura do Campus, subordinado à essa Divisão. Foi sugerido o 
nome de Divisão de Apoio Acadêmico, haja vista que consta nessa Divisão o 
Serviço de Biblioteca e o Serviço de Biotério, sendo o Campus de Ribeirão Preto o 
único em que essas duas áreas são centralizados na Prefeitura ou outro nome que 
julgasse mais apropriado. 

 
• 2ª e 3ª Propostas de Alteração de Organograma 

As outras propostas referem-se ao Serviço da Guarda Universitária, 
que após a criação da Superintendência de Segurança, foi proposto estudo de 
reestruturação do Serviço.  

Além desse estudo, devido à determinação da CODAGE (atual 
VREA), em maio de 2011, em que os agentes de vigilância e os vigias prediais 
passaram da jornada de 12/36 horas para exercer atividades laborais em três turnos 
de trabalho com jornada de 8 horas (segunda a domingo, das 6h às 15 horas, das 
13h às 22 horas e das 22h às 6 horas), se fez necessário propor a criação de mais 
dois setores, sendo um para a Seção de Segurança e um para a Seção de 
Vigilância, ficando assim cada turno de trabalho com um encarregado para melhor 
organização do trabalho da Guarda Universitária.  

Outro fato que merece destaque com relação ao tema de recursos 
humanos é o quadro de funcionários da PUSP-RP, que se encontrava bastante 
defasado, com vários concursos a serem realizados. Essa situação era motivo de 
desânimo para vários setores. 
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A primeira providência foi pautar a realização dos concursos públicos 
para recompor o quadro da Prefeitura. Para tanto, foi necessário reunir as Divisões, 
definir prioridades e junto com o Serviço de Pessoal estabelecer um cronograma de 
realização de concursos. Em poucos meses foram realizados os concursos e 
preenchidas 28 vagas: 8 cozinheiros, 4 motoristas, 4 auxiliares de laboratório, 4 
técnicos para assuntos administrativos, 1 analista de sistemas, 1 educador, 1 
nutricionista, 1 técnico de laboratório, 1 técnico de manutenção e obras, 1 salva-
vidas, 1 auxiliar administrativo e 1 auxiliar de serviços gerais. 

Dentre os concursos a ser realizado havia o concurso público para 
provimento de 32 vagas para a função de técnico para assuntos administrativos, 
sendo 4 para PUSP-RP e 28 para as demais Unidades do Campus, o qual seria 
realizado pela Comissão de Concursos Públicos Centralizados, coordenado pelo 
Serviço de Pessoal da Prefeitura. No entanto, devido ao grande número de inscritos, 
8.699 pessoas, sugiram várias dificuldades para realização da prova, como por 
exemplo, no Campus não há locais suficientes que comportassem esse número de 
candidatos e ainda seria necessário eleger funcionários como fiscais, sendo que 
muitos deles são parentes de linha direta ou colateral dos candidatos. 

A elaboração da prova foi também motivo de preocupação, pois 
necessitava de profissionalização na elaboração das perguntas e respostas dos 
recursos impetrados, e ainda o trabalho de correção, que em outros concursos 
havia sido feita manualmente, porém para esse número de provas levaria vários 
dias. 

Para operacionalização do concurso, foi negociada com os órgãos 
centrais da USP a autorização para contratação de empresa (fundações) 
especializada na realização de concursos públicos. Após obtenção da autorização, 
foi contratada a FUVEST, que elaborou e corrigiu as provas. Cabe ainda lembrar 
que a aplicação da prova foi realizada sob a coordenação da Comissão de 
Concursos Públicos Centralizados e exigiu muita organização, pois foi necessário 
realizar a prova em dois locais diferentes (Universidade Moura Lacerda e 
Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP) e ainda a colaboração de vários 
funcionários de todas as Unidades do Campus e de outros Campi. 

 
Tabela 02 - Recursos Humanos de 2009 a 2012 – PUSP-RP 

Nível 2009 2010 2011 2012 

Básico 278 279 280 273 

Técnico 152 161 163 162 

Superior 48 47 48 53 

Total 478 487 491 488 
*Número de funcionários em 31 de dezembro de cada ano. 

 

Tabela 03 - Transferências para a PUSP-RP 

Função 2009 2010 2011 2012 

Almoxarife 01    

Auxiliar de Administração   01  

Bibliotecário    01 

Jornalista  01 01  

Locutor/operador  01   

Secretário   01  

Técnico para Assuntos Administrativos 01    

Total 02 02 03 01 
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Tabela 04 - Admissões por função de 2009 a 2012 

Função 2009 2010 2011 2012 

Analista de Sistemas  01   
Auxiliar de Administração  02 08  
Auxiliar de Laboratório 04 02  03 

Auxiliar de Manutenção/obras  01 02* 03 

Auxiliar de Serviços Gerais  01 01  
Bibliotecário  01  02 

Cozinheiro 08  03*  
Educador  01 03 01 

Motorista 04    
Nutricionista    01 

Pintor   01*  
Salva Vidas   01  
Secretário    02 

Técnico de Laboratório 01  01  
Técnico de Manutenção/obras  01   
Técnico em Documentação e Informação 01    
Técnico em Informática  03   
Técnico em Nutrição e Dietética 01    
Técnico para Assuntos Administrativos  06 06  

Total 19 19 26 12 

* Em 2011 foram realizadas três reintegrações: 01 Auxiliar de Manutenção/Obras, 01 Cozinheiro e 01 Pintor 
 

Tabela 05 – Rescisões por função, grupo e motivo de 2009 a 2012 

Função Nível Motivo Desligamento 

2009 

Agente de Vigilância Técnico Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 17/10/2009 

Auxiliar de Administração Básico Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 27/07/2009 

Auxiliar de Cozinha Básico Término de contrato 11/06/2009 

Auxiliar de Cozinha Básico Término de contrato 12/06/2009 

Auxiliar de Cozinha Básico Término de contrato 15/06/2009 

Auxiliar de Cozinha Básico Término de contrato 15/06/2009 

Auxiliar de Cozinha Básico Término de contrato 30/06/2009 

Cozinheiro Básico Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 30/03/2009 

Cozinheiro Básico Término de contrato 30/06/2009 

Cozinheiro Básico Término de contrato 30/06/2009 

Educador de Práticas Desportivas Superior Aposentadoria por idade 18/03/2009 

Educador de Práticas Desportivas Superior Aposentadoria voluntária 11/09/2009 
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Função Nível Motivo Desligamento 

2009 

Marceneiro Básico Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 25/08/2009 

Operador de Telemonitoramento Básico Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 16/01/2009 

Técnico de Manutenção/obras Técnico Aposentadoria voluntária 28/10/2009 

Técnico em Nutrição e Dietética Técnico Término de contrato 21/09/2009 

Zelador Básico Aposentadoria especial 26/11/2009 

2010 

Auxiliar de Administração Básico Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 07/01/2010 

Auxiliar de Laboratório Básico Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 12/03/2010 

Auxiliar de Laboratório Básico Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 19/07/2010 

Bibliotecário Superior Aposentadoria por idade 07/10/2010 

Educador de Práticas Desportivas Superior Aposentadoria por idade 26/05/2010 

Educador de Práticas Desportivas Superior Término de contrato 22/09/2010 

Jornalista Superior Término de contrato 21/09/2010 

Operador de Máquinas Básico Falecimento 01/12/2010 

Pintor Básico Falecimento 01/06/2010 

Téc. Assuntos Administrativos Técnico Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 08/12/2010 

Técnico em Compras Técnico Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 04/02/2010 

2011 

Auxiliar de Administração Básico Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 10/03/2011 

Auxiliar de Administração Básico Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 10/05/2011 

Auxiliar de Administração Básico Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 08/08/2011 

Auxiliar de Cozinha Básico Rescisão sem justa causa pelo 
empregador 01/02/2011 

Auxiliar de Laboratório Básico Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 21/06/2011 

Auxiliar de Manutenção/obras Básico Rescisão sem justa causa pelo 
empregador 05/01/2011 

Auxiliar de Serviços Gerais Básico Rescisão sem justa causa pelo 
empregador 05/01/2011 

Bibliotecário Superior Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 18/01/2011 

Bibliotecário Superior Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 18/03/2011 

Carpinteiro Básico Rescisão sem justa causa pelo 
empregador 28/01/2011 

Cozinheiro Básico Rescisão sem justa causa pelo 
empregador 25/01/2011 

Engenheiro Superior Aposentadoria por invalidez 29/12/2011 

Pedreiro Básico Rescisão sem justa causa pelo 
empregador 25/01/2011 

Pedreiro Básico Rescisão sem justa causa pelo 
empregador 25/01/2011 
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Função Nível Motivo Desligamento 

2011 

Pedreiro Básico Rescisão sem justa causa pelo 
empregador 25/03/2011 

Pedreiro Básico Rescisão sem justa causa pelo 
empregador 05/12/2011 

Pintor Básico Rescisão sem justa causa pelo 
empregador 05/01/2011 

Secretário Técnico Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 13/09/2011 

Téc. Assuntos Administrativos Técnico Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 02/02/2011 

Técnico de Manutenção/obras Técnico Rescisão sem justa causa pelo 
empregador 05/01/2011 

Técnico de Manutenção/obras Técnico Rescisão sem justa causa pelo 
empregador 05/01/2011 

Técnico em Vidraria Técnico Rescisão sem justa causa pelo 
empregador 06/07/2011 

2012 

Auxiliar de Laboratório Básico Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 03/04/2012 

Auxiliar de Manutenção/obras Básico Término de contrato 26/06/2012 

Auxiliar de Materiais Básico Falecimento 06/01/2012 

Auxiliar de Serviços Gerais Básico Rescisão com justa causa pelo 
empregador 23/08/2012 

Auxiliar de Serviços Gerais Básico Falecimento 08/12/2012 

Operador de Máquinas Básico Rescisão sem justa causa pelo 
empregador 05/03/2012 

Pedreiro Básico Rescisão sem justa causa pelo 
empregador 11/06/2012 

Pintor Básico Falecimento 14/09/2012 

Pintor Básico Término de contrato 27/11/2012 

Técnico de Gráfica Técnico Aposentadoria voluntária 29/05/2012 

Técnico em Informática Técnico Rescisão com justa causa pelo 
empregador 23/01/2012 

Técnico para Assuntos Financeiros Técnico Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

26/10/2012 

Vigia Básico Falecimento 19/02/2012 

Vigia Básico Rescisão com justa causa pelo 
empregador 23/04/2012 

Vigia Básico Falecimento 29/06/2012 

Vigia Básico Rescisão sem justa causa pelo 
empregador 16/10/2012 
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Tabela 06- Transferências da PUSP-RP para outras Unidades 

Função 2009 2010 2011 

Auxiliar de Serviços Gerais   01 

Bibliotecário  01  

Engenheiro 02   

Motorista 02   

Secretário 01   

Técnico de Rh 03  01 

Técnico para Assuntos Financeiros 01   

Vigia   01 

Total 09 01 03 

* Em 2012 não houve transferências 

 
Uma vez o quadro recomposto foi iniciado programa de treinamento 

orientado pelo Gabinete em conjunto com a Comissão de Qualidade e Produtividade 
(CQP), o qual teve como objetivo estender a todos os setores, de forma a atualizar e 
qualificar o maior número possível de funcionários da Prefeitura.  

Foram priorizados treinamentos coletivos para os funcionários 
operacionais como também para o eixo de gestores, totalizando nesses 4 últimos 
anos 1319 solicitações aprovadas (oportunidades) de atualização profissional. Com 
essas ações foi possível observar aumento da autoestima nos funcionários da 
Prefeitura. Abaixo tabelas das solicitações aprovadas pela Comissão de Qualidade 
e Produtividade da PUSP-RP. 

 

Tabela 07 - Solicitações aprovadas pela CQP - 2009 

Tipo de 
solicitação 

Básico Técnico Superior Total 

Curso 29 50 18 97 

Encontro 01 09 02 12 

Palestra 0 15 04 19 

Simpósio 0 04 01 05 

Seminário 0 0 01 01 

Feira 0 05 0 05 

Total 30 83 26 139 
 
 

Tabela 08 – Solicitações aprovadas pela CQP - 2010 

Tipo de 
solicitação 

Básico Técnico Superior Total 

Cursos 53 160 38 251 

Encontros - 02 02 04 

Palestras - - - - 

Simpósios - - 01 01 

Seminários - - 05 05 

Feiras 10 30 03 43 

Fórum - - 02 02 

Congressos 01 02 03 06 

Total 64 194 54 312 
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Tabela 09 - Solicitações aprovadas pela CQP - 2011 

Tipo de 
solicitação 

Básico Técnico Superior Total 

Curso 329 143 35 507 

Congresso 01 14 06 21 

Encontro 0 01 03 04 

Feira 02 02 01 05 

Fórum 0 0 02 02 

Seminário 01 06 03 10 

Simpósio 0 01 0 01 

Workshop 0 0 01 01 

Total 333 167 51 551 
 

Tabela 10 - Solicitações aprovadas pela CQP - 2012 

Tipo de 
solicitação Básico Técnico Superior Total 

Curso 103 78 25 206 

Congresso 0 17 05 22 

Encontro 04 21 03 28 

Feira 0 0 01 01 

Fórum 0 02 01 03 

Seminário 0 02 04 06 

Simpósio 0 02 01 03 

Workshop 0 01 01 02 

Semana 0 01 0 01 

Palestra 02 36 0 38 

Jornada 0 0 01 01 

Oficina 0 02 04 06 

Total 109 162 46 317 

 

 

Parte prática do curso de Capacitação em Suporte Básico de Vida – BLS (2010) 
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Curso para gestores “Implantação e Gerenciamento de indicadores de Desempenho para melhoria da 
produtividade na Administração Pública” (2010) 

 

 

 

Palestra sobre a USP ministrada pelo Prefeito “Programa Integrando Novos Funcionários à USP” (2011) 
 

Além disso, considerando a complexidade da USP, quanto à sua 
estrutura administrativa, física e às atividades desenvolvidas, foi elaborado pelo 
Gabinete em conjunto com o CETEC – Centro de Treinamento e Educação 
Continuada um “Programa de Integração de Novos Funcionários à USP”. 

O Programa consiste em ciclo de palestras e visitas ao Campus com 
objetivo de auxiliar os novos funcionários a terem uma noção das atividades da 
Universidade de São Paulo (USP), especialmente da PUSP-RP e ainda norteá-los 
aonde buscar informações para melhor conhecimento da Universidade, 
proporcionando aos ingressantes a oportunidade do desenvolvimento eficiente de 
seu trabalho. Foram realizados quatro edições do Programa: 
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Tabela 11 – Participação no Programa de Integração de Novos Funcionários à USP 

Ano 
Funcionários por Grupo 

Total 
Básico Técnico Superior 

2009 09 - - 09 

2010 07 13 01 21 

2011 12 06 05 23 

2012 08 02 06 16 

 
 
� Situação Financeira 

Quando iniciada a Gestão 2009-2012, foi verificado ser necessário 
reformular o Plano de Ação em várias frentes. O primeiro passo foi analisar a 
situação financeira, uma vez que havia poucos recursos financeiros para várias 
necessidades a serem sanadas, necessidades estas reflexos do aumento de vagas 
no Campus.  

Na análise do material das Diretrizes Orçamentárias, foi observado 
que nos últimos anos havia ocorrido uma significativa redução dos recursos 
financeiros recebidos pela PUSP-RP, referente à alínea de Manutenção Predial. 

 

Gráfico 01 – Alínea de Manutenção Predial 2006 a 2009 

 

Em comparativo com as Unidades de Ensino do Campus, o valor 
médio recebido pelas referidas Unidades por m² consistia em aproximadamente 
R$11,67(onze reais e sessenta e sete centavos) e da PUSP-RP em R$7,63 (sete 
reais e sessenta e três centavos). 

O valor que a PUSP-RP recebia era bem abaixo do valor base de 
manutenção predial (R$10,00 por m²) estabelecido no item 2.1.3 das Diretrizes 
Orçamentárias para 2009. 

Dessa forma, foi verificado que a alínea de manutenção predial 
apresentava-se defasada, pois com a mudança na forma de cálculo da alínea, os 
dados dos prédios sob a responsabilidade da Prefeitura não haviam sido 
atualizados. 

Considerando que muitos dos prédios da PUSP-RP são tombados 
pelo CONDEPHAAT e outros ainda apresentam idade acima de 50 anos, foi 
realizado um trabalho conjunto com a Divisão de Manutenção e Operação, tendo 
como base as Diretrizes Orçamentárias – 2009 para a atualização da Planilha do 
Anuário Estatístico de Edificações com os dados complementares utilizados para 
cálculo dos fatores, principalmente com relação à idade, tipo de edifício, intensidade 



Relatório de Gestão                                                                                                                                        39 

de uso, o qual foi encaminhado à SEF, com cópia à COP, solicitando providências 
quanto ao fornecimento dos dados corretos à COP para elaboração do orçamento 
dos anos seguintes. Além do aumento dessa alínea, houve ainda o aumento na 
mesma proporção da alínea de Equipamentos de Segurança, que nas Diretrizes 
Orçamentárias, o valor a ser recebido corresponde a 10% da alínea de Manutenção 
Predial. 

 
Gráfico 02 – Aumento das alíneas de Manutenção Predial de Equipamentos de Segurança 

393.116,00
445.066,00

938.319,00

1.173.377,00

39.312,00 44.507,00
93.832,00 117.338,00

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

2009 2010 2011 2012

Manutenção predial Equipamentos de segurança

Alíneas de Manutenção Predial e Equipamentos de Segurança 
2009 a 2012

 

Essa única intervenção representou um acréscimo de mais de 80% 
dos recursos de Manutenção Predial e Equipamentos de Segurança recebidos no 
orçamento da PUSP-RP. 

Ao mesmo tempo foram propostas duas ações de real significado. 
Foram solicitadas a criação de 2 novas alíneas no orçamento: 

1. A criação de alínea específica para Manutenção de áreas verdes 
(áreas externas não contíguas às construções). Solicitando a destinação de 
recursos financeiros em torno de 5% do valor base da manutenção predial 
(R$10,00) por m² de áreas verdes no Campus. Foi justificada a necessidade desses 
recursos, uma vez que o Campus de Ribeirão Preto possui 4.572.216,08m² de 
áreas verdes, 95% (4.349.971,08m²) estão sob a responsabilidade da Prefeitura 
divididas em três grandes componentes que careciam de investimentos na sua 
conservação (roçada, capina, corte e poda de árvores e aterramento do lixo 
orgânico). 

- Área Urbana- 2.681.755,00m² 
- Área de floresta – 950.600,00m² 
- Área rural – 717.616,08m² 

Essa sugestão foi aceita pela Comissão de Orçamento e Patrimônio 
(COP) da USP e foi incorporada como aumento da alínea de Manutenção de Áreas 
Externas no orçamento de 2010, o que reforçou o orçamento da PUSP-RP. 

2. A criação de alínea específica para Manutenção de Sistema Viário. 
Foi solicitada a destinação de recursos financeiros de 20% do valor base de 
manutenção predial (R$10,00) por m² de pavimentação asfáltica e calçamentos 
especiais. Foi justificado que o Campus de Ribeirão Preto possui diferentes tipos de 
ruas: 

- Pavimentação asfáltica – 130.616,11m² 
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- Calçamentos especiais (pé de moleque) – 22.031,062m² 
- Paralelepípedo – 19.510,99m² 

O pé de moleque e paralelepípedo, ambos tombados pelo 
CONDEPHAAT, acarretavam altos custos de manutenção. Essa alínea também foi 
aceita pelo COP e foi incorporada ao orçamento como Manutenção de Sistema 
Viário já no Orçamento de 2010. 

A revisão da alínea de Manutenção Predial, aprovação das 2 
sugestões para elaboração do Orçamento da USP (alínea de Áreas Externas e 
Manutenção de Sistema Viário) foi uma grande vitória da Prefeitura. 

 
Tabela 12 – Orçamentos de 2009 a 2012 

Grupo Orçamentário 2009 2010 2011 2012 

Dotação Básica 1.248.041,00 1.322.923,00 1.852.092,00 2.055.822,00 

Treinamento de Recursos 
Humanos 71.412,00 76.266,00 102.279,00 109.889,00 

Manutenção Predial 393.116,00 445.066,00 938.319,00 1.410.182,00 

Manutenção de Áreas Externas* 167.551,00 1.487.886,00 2.083.040,00 2.302.041,00 

Manutenção de Sistema Viário - 474.527,00 664.338,00 722.873,00 

Equipamentos de Segurança 39.312,00 44.507,00 93.832,00 141.018,00 

Informática: manutenção e 
reposição 41.032,00 46.663,00 64.703,00 67.739,00 

Transporte 37.160,00 39.389,00 55.145,00 60.416,00 

Total 1.997.624,00 3.937.227,00 5.853.748,00 6.869.980,00 

* a partir de 2011 a PUSP-RP passou a receber os valores referentes das Unidades do Campus 

 
Esse significativo aumento do orçamento nos últimos anos somado a 

vários projetos de solicitações de recursos enviados aos órgãos centrais, muitos 
deles liberados, permitiu a PUSP-RP realizar investimentos importantes em diversas 
áreas da Prefeitura e do Campus. 

 
Tabela 13 - Principais recursos extraorçamentários recebidos 

2009 

Finalidade Grupo Valor (R$) 

Acréscimos Orçamentários  
Aquisição de Mobiliário de Instalações 
Novas 22.521,50 

Acréscimos Orçamentários Manutenção Veículos 32.146,00 

Acréscimos Orçamentários 
Instalação de rede sem fio Conj. Moradia 
Estudantil 40.225,00 

Acréscimos Orçamentários Paisagismo área de serviços 139.826,00 

Acréscimos Orçamentários Mobiliário Vila Estudantil 217.600,00 

Acréscimos Orçamentários 
Reforma e adequação às normas CETESB 
posto combustíveis 232.043,89 

Acréscimos Orçamentários 
Aquisição de autoclaves e obra p/ o Biotério 
da FMRP 300.000,00 

Acréscimos Orçamentários 
Auxílio Financeiro – aquisição de alimentos 
e insumos para manutenção animais 312.432,00 

Acréscimos Orçamentários 
Construção de cercamento na divisa, base 
avançada Guarda Universitária 628.744,82 
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2009 

Finalidade Grupo Valor (R$) 

Programa de Preservação e 
Conservação de Materiais 
Bibliográficos 

Básica 139.123,00 

Colocação de alambrado em divisas 
do Campus Manutenção de Edifícios 202.752,36 

Bolsas Auxílio Moradia Política de Permanência e Formação 
Estudantil 1.278.780,00 

Construção de fábrica de maravalha Projetos Especiais 500.000,00 

Programa de Apoio aos Biotérios Projetos Especiais 101.700,00 

Projeto 16ª Semana de Arte e 
Cultura Projetos Especiais 20.000,00 

2010 

Finalidade Grupo Valor (R$) 

15ª. Semana de Arte e Cultura Projetos Especiais 20.000,00 

Higienização Biblioteca Projetos Especiais 34.691,00 

Programação de Preservação e 
Conservação 2010 Projetos Especiais 44.231,00 

Aquisição de elevador para a 
Biblioteca Central Básica 63.000,00 

Aquisição de plataforma elevatória 
para o Restaurante Universitário Básica 64.200,00 

Contrato de Limpeza Serviços de Terceiros 67.605,64 

Programa de Preservação e 
Conservação 2010 - SIBI Projetos Especiais 69.381,00 

Mobiliário - EAD Convênios 113.595,00 

Projetos de Iluminação Pública Básica 116.824,99 

Contrato de Vigilância Serviços de Terceiros 156.191,25 

Reforma - EAD Convênios 174.179,90 

Instalação de 1040 Pontos de Rede Taxa Consignações 175.664,09 

Equipamentos de vigilância e 
segurança patrimonial Acréscimos Orçamentários  192.634,00 

Sistema de cancelas eletrônicas Equipamentos de Segurança 385.734,00 

Aquisição de mobiliário e 
eletrodomésticos - Vila Estudantil e 
CREU 

Permanência Estudantil 500.798,00 

Programa de apoio aos Biotérios Projetos Especiais 580.000,00 

Ref. Aditamento contrato Evik 2010. Serviços de Terceiros 629.150,00 

Contrato de limpeza Serviços de Terceiros 889.231,94 

Reforma de poço  Básica 1.002.970,00 

Contrato de Portarias Serviços de Terceiros 1.063.553,80 

Construção do prédio da EDUSP Acréscimos Orçamentários  2.400.728,81 

2011 

Finalidade Grupo Valor (R$) 

Construção de alambrados Acréscimos Orçamentários 442.000,00 

Aquisição de piano Acréscimos Orçamentários 32.429,00 

Reestruturação da rede de água Acréscimos Orçamentários 558.102,25 
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2011 

Finalidade Grupo Valor (R$) 

Manutenção de animais para Ensino 
e Pesquisa Acréscimos Orçamentários 404.650,00 

Contratos de Limpeza, Portarias e 
Vigilância 

Ativ. Int. Contratos de Serviços de 
Terceiros 4.423.304,92 

Recuperação da Praça Esportiva Básica 330.000,00 

Manutenção predial do Biotério 
Central Básica 21.807,00 

Adequações e reformas Restaurante 
Central Básica 284.000,00 

Elaboração de Projeto Executivo - 
Rede de Esgoto Básica 185.000,00 

Reforma da Creche Carochinha Básica 42.068,32 

Programa de Preservação e 
Conservação de Materiais 
Bibliográficos 

Básica 139.123,00 

Colocação de alambrado em divisas 
do Campus Manutenção de Edifícios 202.752,36 

Bolsas Auxílio Moradia Política de Permanência e Formação 
Estudantil 1.278.780,00 

Construção de fábrica de maravalha Projetos Especiais 500.000,00 

Programa de Apoio aos Biotérios Projetos Especiais 101.700,00 

Projeto 16ª Semana de Arte e 
Cultura Projetos Especiais 20.000,00 

2012 

Finalidade Grupo Valor (R$) 

Recuperação das casas da Colônia 
Milaneza Acréscimos orçamentários 907.652,00 

Manutenção de Animais para ensino 
e pesquisa Acréscimos orçamentários 479.000,00 

Infraestrutura do Biotério Projetos especiais 250.000,00 

Execução de calçadas de acesso Básica 242.875,00 

Construção de alambrados Acréscimos orçamentários 236.403,00 

Aquisição e instalação de grupos 
geradores Básica 168.646,40 

Preservação e conservação de 
periódicos Projetos especiais 167.231,00 

Reforma da casa 1 da Rua do 
Biotério Básica 136.000,00 

Programa de apoio a biotérios Projetos especiais 104.587,31 

Manutenção Preventiva de veículo - 
auto-bomba Acréscimos orçamentários 70.000,00 

Trabalho ambiental do Campus de 
Ribeirão Preto Básica 51.000,00 

Instalação de linhas de segurança 
em telhados Acréscimos orçamentários 46.528,06 

Aquisição de mobiliário Acréscimos orçamentários 60.964,00 

 

 

 



Relatório de Gestão                                                                                                                                        43 

Tabela 14 - Receitas Diversas recebidas 

 2009 2010 2011 2012 

Tipo Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) 

Serviços 
Prestados 

Fornecimento de Animais 
– Biotério 472.343,10 744.235,23 628.690,00 1.003.571,80 

Hospedagem – Casa de 
Hóspedes 76.635,00 82.615,00 70.602,00 85.020,00 

Prestação de Serviços - 
Oficinas de Precisão 15.349,19 29.107,16 21.089,16 10.386,16 

Venda de tickets – 
Restaurante 541.850,60 650.742,70 936.184,00 28.403,22 

Permissão de 
Uso Espaços da Universidade 588.326,49 570.136,20 743.043,52 899.710,98 

Taxa de 
Consignação Moradias 95.966,42 81.382,41 93.632,97 656.437,79 

Taxa de 
inscrição Processos Seletivos 11.475,00 130.306,00 37.718,00 128.120,16 

Outros 

Fornecimento de cartão 
funcional/VR – 2ª. Via 228,00 162,38 156,00 367.099,02 

Multas cobradas de 
fornecedores 9.807,96 303,01 18.615,09 1.874,00 

Taxa de fornecimento de 
editais licitatórios 720,00 760,00 445,00 12.263,81 

Taxa de inserção de 
anúncio – Jornal USP 4.100,00 5.887,00 3.874,00 270,00 

Venda de inservíveis – 
carcaças de pneus 5.120,00 1.100,00 800,00 3.874,00 

 

Tabela 15 - Compras realizadas 

Ano 
Processos 

abertos 
Itens 

adquiridos 
Valor efetivado 

(R$) 
2009 555 2710 10.971.972,33 

2010 616 2721 10.233.025,15 

2011 725 3323 12.699.084,30 

2012 683 3108 12.452.627,60 

 
Tabela 16 – Bens Patrimoniados 

Exercício Quantidade Valor (R$) 

2009 707 1.260.014,19 

2010 1690 2.371.872,42 

2011 1686 2.111.436,51 

2012 1023 993.750,45 

 

Tabela 17 – Compras realizadas por modalidade de licitação 

Licitações realizadas 
Exercício 

2009 
Exercício 

2010 
Exercício 

2011 
Exercício 

2012 

Concorrência 01 01 02 - 

Convite 19 31 39 25 

Pregão 25 30 39 50 

Tomada de preços 10 09 14 13 
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Tabela 18 – Compras e licitações realizadas 

Modalidade de licitação 2009 2010 2011 2012 

Convite 11 28 26 15 

Convite - Acréscimos 8 7 17 11 

Dispensa 0 0 1 4 

Dispensa - Engenharia 23 26 37 25 

Dispensa Compra Direta" 468 519 587 561 

Inexigibilidade 1 2 1 4 

Inexigibilidade - Acréscimos 1 0 0 0 

Pregão 27 30 42 66 

Pregão - Acréscimos 4 10 11 8 

Registro de Preços-Compra Ata 3 9 10 14 

Tomada de Preços 5 6 9 6 

Tomada de Preços-Acréscimos 6 5 5 9 

Concorrência 1 1 0 0 

Concorrência-Acréscimos 0 0 2 0 
 

 

 

Tabela 19 - Empenhos emitidos 

 2009 2010 2011 2012 

Tipo de 
Empenho 

Qtde 
Valor 

empenhado 
(R$) 

Qtde 
Valor 

empenhado 
(R$) 

Qtde 
Valor 

empenhado 
(R$) 

Qtde 
Valor 

empenhado 
(R$) 

Adiantamento 94 271.315,40 63 482.000,00 49 226.137,59 43 274.893,34 

Estimativo 130 11.530.904,98 131 12.109.669,51 207 13.249.854,63 233 15.852.394,52 

Ordinário 803 1.797.767,77 800 1.941.823,38 884 2.504.191,70 884 2.848.200,99 

Total 1027 13.599.988,15 994 14.533.492,89 1140 15.980.183,92 994 18.975.488,85 

 

 

 

Tabela 20 - Total de Recursos Recebidos e Utilizados 2009 a 2012 

 
2009 2010 2011 2012 

Recursos Recebidos (R$) 3.395.264,09 5.606.329,59 7.237.149,35 9.865.479,68 

Recursos Utilizados (R$) 3.019.297,06 4.223.577,51 7.125.740,00 6.461.311,58 
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Tabela 21 – Contratos Terceirizados 

Ano Empresa Serviços Nº de 
funcionários 

Fiscalizada por 

2009 

Lotus Serviços 
Técnicos Ltda 

Limpeza, asseio e 
conservação predial 68 Seção de Serviços Gerais 

Personal Service Controle, operação e 
fiscalização de portarias 38 

Serviço de Guarda 
Universitária 

Evik Vigilância e segurança 
patrimonial 42 

Provas Serviços Ltda Manutenção de áreas 
externas 10 Serviço de Áreas Verdes 

Pluriservice Serviços 
Ltda 

Higienização de utensílios 
do Restaurante 09 Seção de Alimentação 

2010 

Lotus Serviços 
Técnicos Ltda 

Limpeza, asseio e 
conservação predial 68 Seção de Serviços Gerais 

Works Serviços e 
Construção Ltda. 

Controle, operação e 
fiscalização de portarias 38 

Serviço de Guarda 
Universitária Evik Segurança e 

Vigilância Ltda 
Vigilância e segurança 
patrimonial 42 

Provac Serviços Ltda Manutenção de áreas 
externas 10 Serviço de Áreas Verdes 

A.G. Tazinaffo – EPP Limpeza de piscina 01 Seção Técnica de Práticas 
Esportivas 

Pluriserv Serviços Ltda Higienização de utensílios 
do Restaurante 09 Seção de Alimentação 

2011 

O.O. Lima Empresa 
Limpadora Ltda 

Limpeza, asseio e 
conservação predial 69 Seção de Serviços Gerais 

Works Serviços e 
Construção Ltda. 

Controle, operação e 
fiscalização de portarias 34 

Serviço de Guarda 
Universitária Evik Segurança e 

Vigilância Ltda 
Vigilância e segurança 
patrimonial 55 

A.G. Tazinaffo – EPP Manutenção de áreas 
externas 20 Serviço de Áreas Verdes 

A.G. Tazinaffo – EPP Limpeza de piscina 01 Seção Técnica de Práticas 
Esportivas 

Pluriserv Serviços Ltda Higienização de utensílios 
do Restaurante 22 Seção de Alimentação 
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2012 

O.O. Lima Empresa 
Limpadora Ltda. 

Limpeza, asseio e 
conservação predial 69 O.O. Lima Empresa 

Limpadora Ltda. 
Works Serviços e 
Construção Ltda. 

Controle, operação e 
fiscalização de portarias 34 Works Serviços e Construção 

Ltda. 
Evik Segurança e 
Vigilância Ltda 

Vigilância e segurança 
patrimonial 55 Evik Segurança e Vigilância 

Ltda 
Starling e Estevão 
Comércio de Plantas 
Ltda – ME 

Manutenção de áreas 
externas 20 Starling e Estevão Comércio 

de Plantas Ltda – ME 

A.G. Tazinaffo – EPP Limpeza de piscina 1 A.G. Tazinaffo – EPP 

Pluriserv Serviços Ltda Higienização de utensílios 
do Restaurante 22 Pluriserv Serviços Ltda 

 

 

Tabela 22 – Valores empenhados por modalidade e embasamento 

Modalidade 
2009 2010 2011 2012 

Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % 

Dispensa 1.722.201,84 12,66% 1.607.574,59 12,26% 2.387.033,41 15,85% 2.108.723,05 12,70% 

Adiantamento 271.315,40 2,00% 316.102,16 2,41% 226.137,59 1,50% 274.893,34 1,66% 

Licitações 11.153.640,09 82,02% 10.893.775,40 83,09% 12.046.956,88 80,00% 13.377.559,37 80,55% 

Inexigibilidade 451.400,00 3,32% 292.600,00 2,23% 398.750,00 2,65% 845.591,05 5,09% 
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� 1ª Diretriz de Gestão 

A recuperação da infraestrutura do Campus foi a primeira linha de 
gestão a ser trabalhada e envolveu diferentes ações. 

� Malha Viária 

O Sistema Viário do Campus há muito tempo necessitava de uma 
intervenção mais extensa. Com a aprovação da alínea de Manutenção do Sistema 
Viário do orçamento da PUSP-RP foi possível realizar a recuperação, melhoria e 
sinalização horizontal do sistema viário com investimentos de R$2.227.925,38, 
sendo as principais obras: 

- Recapeamento e pavimentação asfáltico de ruas no Campus, como 
Rua das Paineiras, Rua Clóvis Vieira, Rua Prof. André Riciardi Cruz, Rua Prof. 
Miguel Covian, Av. Zeferino Vaz, Rua Prof. Aymar Batista Prado, Portaria do Café, 
Portaria da Av. Bandeirantes, Rotatória da ARFUSP, Rua Prof. João B. Bonilha, Rua 
da Biblioteca, Av. Tenente Catão Roxo, trecho da Rua dos Técnicos, trecho da Rua 
do Lago, trecho da Rua Prof. Hélio Lourenço, trecho da Rua da Prefeitura; 

- Construção da nova Av. Luigi Rosiello; 
- Construção de semirrotatória Av. Lucas Nogueira Garcez;  
- Construção de alças de acesso na Av. Lucas Nogueira Garcez;  
- Recuperação de via “pé de moleque”;  
- Melhorias das vias de acesso da área rural do Campus; 
 

 
Recapeamento nas ruas Paineiras e Clóvis Vieira do Campus 

 
Recuperação de pavimento do tipo pé de moleque na Rua do Lago 
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• Construção da Av. Luigi Rosiello 

Conforme aprovado no Plano Diretor do Campus foi realizada a obra 
de transposição da Av. Luigi Rosiello, para que as Faculdades de Odontologia e de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto pudessem expandir a sua área física. 
Investimento na ordem de R$910.374,74. 

 

 
Construção da nova Av. Luigi Rosielo 

 

Semirrotatória – cruzamento da Av. Luigi Rosiello 
com a Av. Gov. Lucas Nogueira Garcez

 

  

Alças de acesso na Av. Lucas Nogueira Garcez 

Todos os investimentos realizados tornaram a malha transitável do 
Campus de uma excelente qualidade, sem paralelo no município de Ribeirão Preto. 

 

• Melhorias das vias de acesso da área rural do Campus 

Nas vias de acesso à área rural foram realizados o nivelamento e 
acerto do leito com cascalhamento e os aceiros, ações importantes para prevenção 
de incêndios na área da Floresta, uma vez que as estradas cascalhadas facilitam o 
trânsito dos veículos de ronda da Guarda Universitária e o acesso do caminhão-
bomba. 
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Cascalhamento da via de acesso à floresta e o gradeamento da terra (aceiros) 

 

• Sinalização de solo e lombadas 

Foi refeita a pintura de solo de todo o Campus e colocadas lombadas 
e ou lombo-faixa na Rua Napolitana, Rua Lucien Lison, Av. Zeferino Vaz, Av. 
Tenente Catão Roxo, na Rua Prof. Hélio Lourenço (3 na Área de Serviços e 1 na 
entrada do estacionamento do Hospital das Clínicas), Rua dos Técnicos, Rua 
Clóvis Vieira, Rua das Paineiras, Rotatória Central, Av. Prof. Hélio Lourenço, Av. 
dos Angicos, Rua do Lago, Rua Prof. Aymar Baptista Prado, Rua João Bonilha, 
Rua Mario de Andrade e das portarias da Bandeirantes, Av. do Café e HC. 

 

  
Pintura e sinalização de solo da Rotatória e da Rua Prof. Aymar Baptista Prado 

 

 
        

Lombo-faixa em frente à Creche Carochinha (Rua do Lago) e em frente à FORP (Av. Zeferino Vaz) 
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• Mudança de mão da Rua Tenente Catão Roxo e Av. Luigi Rosiello 

Após a construção da Av. Luigi Rosiello e da semirrotatória com a Av. 
Gov. Lucas Nogueira Garcez e visando a melhoria da circulação de veículos, foi 
proposta à TRANSERP a mudança de mão dupla do trecho da Rua Tenente Catão 
Roxo no Campus para mão única, sentido centro e a adequação de circulação da 
Av. Luigi Rosiello. 

 

 
Mapa demonstrativo da nova circulação da Rua Tenente Catão Roxo e Av. Luigi Rosiello 

 

 
Rua Tenente Catão Roxo mão única, sentido centro 
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• Construção de calçadas e rampas  

Com o objetivo de aumentar o índice de caminhabilidade e facilitar o 
deslocamento de pessoas pelo Campus foram investidos em torno de R$150.000,00 
na construção de calçadas e rampas em vários pontos, como na Rua Lucien Lison, 
na Rotatória Prof. Rocha e Silva, na Av. Rua Hélio Lourenço, na Av. do Café com a 
Luigi Rosiello, entre Rua Milaneza e Rua dos Técnicos, Vila Estudantil, Av. Luigi 
Rosiello, Av. Tenente Catão Roxo. 
 

  
Calçadas em toda a extensão da Rua dos Técnicos e Av. Luigi Rosiello 

  

Calçadas e rampas construídas na Vila Estudantil e Av. Hélio Lourenço – Área de Serviços 
 

Foi encaminhado à SEF para solicitação de recursos na ordem de 
R$242.875,00, referente ao levantamento feito no Campus de locais que ainda 
precisam ser contemplados com a construção de calçadas de acesso, rampas, 
pontos de ônibus, lombo-faixa como as ruas Clóvis Vieira, Paineiras, Miguel 
Covian, André Cruz e Maria Madalena Telles e em locais de difícil cruzamento e 
pavimentos irregulares.  

 
• Construção de abrigo de parada de ônibus  

Com a finalidade de integrar de forma harmônica ao projeto 
arquitetônico da Área de Serviços do Campus, o projeto arrojado e moderno do 
abrigo de parada de ônibus perto do Restaurante Universitário foi elaborado pela 
Divisão de Manutenção e Operação da Prefeitura. Além de comportar maior 
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número de pessoas, o seu formato de concha em época de estação quente irá 
proteger os usuários do sol forte. 

 

 
Abrigo de parada de ônibus para atender aos usuários na Av. Prof. Hélio Lourenço 

 
 
� Plano de Macrodrenagem do Campus, Confecção e Limpeza 

de Galerias Pluviais e Esgoto  

Desde 2003 tem sido discutida a situação da macrodrenagem do 
Campus de Ribeirão Preto pela PUSP-RP, SEF e Prefeitura Municipal de Ribeirão 
Preto.  

O Campus de Ribeirão Preto situa-se na bacia do Córrego Laureano, 
que abrange uma área de cerca de 240 alqueires, e ao longo dos últimos anos 
novas edificações vem sendo implantadas nessa área. Em decorrência da 
ampliação das áreas impermeáveis, com o término de obras do HC e 
FMRP/Virologia e de novas vias pavimentadas, intensificaram os escoamentos 
superficiais, os quais estavam provocando alagamentos localizados, bem como 
erosões nos pavimentos. 

No final de 2009, com o apoio da SEF, foi providenciado o Projeto 
Executivo do Plano de Macrodrenagem do Campus. Em de setembro de 2010, 
conforme previsto no Projeto de Macrodrenagem do Campus, foi executada a 
desobstrução dos extravasores direito e esquerdo do Lago e instalada uma 
comporta no extravasor direito para retenção de águas pluviais, que contribuirá 
para diminuir as enchentes do Córrego Laureano. 

Outras obras foram realizadas, com o objetivo de melhorar o 
escoamento de enxurradas, consequentemente garantindo a segurança do trânsito 
e a não inundação de prédios, como a instalação de bocas-de-lobo e a construção 
de curvas de nível e cordões de contenção de águas pluviais em áreas de risco de 
enxurradas em descampados e ainda a construção de galerias de águas pluviais 
em vários pontos do Campus, como na Rotatória Prof. Rocha e Silva, no 
estacionamento do prédio da administração da PUSP-RP, na Área de Serviços, 
Rua dos Técnicos, Rua Clóvis Vieira e Prof. André Riciardi Cruz, na Av. Cel. Catão 
Roxo e defronte ao prédio da Saúde Mental, além das novas galerias foi 
providenciada a  limpeza de mais de 100 galerias.  



Relatório de Gestão                                                                                                                                      53 

  
Confecção de galerias pluviais 

 
Outro fator preocupante é o esgoto, com o aumento do número de 

Unidades de Ensino instaladas no Campus e com o aumento do número de usuários 
da infraestrutura do Campus, a atual rede de esgoto do Campus, alcançou o seu 
limite de comprometimento e se faz necessária a expansão dessa rede. A PUSP-RP 
solicitou em 2012, a SEF uma verba de R$185.000,00 para elaboração do projeto 
executivo da nova rede de esgoto do Campus. A verba foi disponibilizada e a licitação 
já foi realizada, o processo em fase de análise pela SEF por se tratar de técnicas e 
preço. 

 
 

� Iluminação 

O Campus da USP de Ribeirão Preto possui uma grande quantidade de 
árvores o que torna o local muito agradável para trabalhar, tornando-o um diferencial 
em relação à cidade de Ribeirão Preto. 

Junto com a parte agradável vem o ônus da presença desse grande 
número de árvores, a iluminação pública. Estudos já realizados pela Prefeitura 
apontavam uma necessidade de aumento de 30% na iluminação pública. Como o 
projeto de expansão da rede pública de iluminação dos Campi da USP foi 
centralizado pela Reitoria em São Paulo, a PUSP-RP se propôs a interver ações de 
instalação de rede própria para a melhoria da iluminação em locais considerados 
críticos para a segurança. 

Nesse sentido foram investidos R$223.379,33 na iluminação de pontos 
críticos: 

− -Iluminação na Rua Maria de Andrade  
− - Iluminação na Vila Estudantil  
− -Iluminação no CREU  
− -Iluminação na Rua do lago  
− -Iluminação na Av. Luigi Rosiello  
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Instalação de postes de iluminação na parte externa da Vila Estudantil 

 

Zeladoria 
 

Fundo da Vila Estudantil, novos postes de 
iluminação 

 

 

Instalação de novos postes de iluminação no CREU
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� Abastecimento de Água 

Com a expansão de vagas e a implantação de duas novas Unidades 
de Ensino do Campus, ocorreu um substancial aumento no número de usuários no 
Campus, o que provocou um aumento no consumo de água. A rede existente 
trabalhava numa faixa de consumo muito próxima do limite da capacidade de 
captação do Poço Tubular 2. Esse poço capta 102m³/h de água e o Campus 
consome 100 m³/h. Dessa forma, foi necessária traçar estratégias para amenizar o 
risco de desabastecimento de água no Campus.  

No Campus de Ribeirão Preto existem dois poços tubulares, o poço 
tubular 1, que encontrava-se desativado, com enorme quantidade de ferro bactérias, 
necessitando de limpeza para minimizar a possibilidade de contaminação do 
Aquífero Guarani. Devido a sua importância para o Campus foi levantada a hipótese 
de se tentar a recuperação desse poço, assim com a colaboração da SEF foram 
investidos R$876.059,00 na recuperação desse poço. A empreitada foi um sucesso, 
o poço foi recuperado e atualmente se encontra totalmente operacional, 
representando uma segurança de abastecimento para o Campus nos próximos 
anos. 

O poço tubular 2 abastece todo o Campus e ao longo do tempo vem 
ocorrendo um rebaixamento de seu nível d’água, fazendo com que a bomba atual 
opere com razão abaixo do ponto ideal, o que gera um desgaste da bomba podendo 
ocasionar a queima do equipamento. Também apresenta incrustação ocasionada 
pela contaminação de ferro bactérias. 

Com a finalização da recuperação do poço tubular 1 foi possível 
desativar o poço tubular 2 para a recuperação e limpeza da bomba de captação e 
para o rebaixamento da bomba em 20 metros. Para essa foram captados 
R$250.000,00 junto à Superintendência do Espaço Físico (SEF) e a obra está sendo 
realizada. 

 
• Recuperação das minas 

No Campus da USP existe um antigo sistema de captação de águas 
que possui uma grande capacidade de captação de águas. As minas são 9 poços 
de visita, 1,5m² de diâmetro e com profundidade média de 5m, que com o passar do 
tempo houve a invasão das galerias por raízes de árvores, causando o entupimento 
e desmoronamento de terra em torno dos poços, comprometendo as estruturas e 
fluxo das águas, está sendo desenvolvido o projeto para essa recuperação. 

 
Poço de visita nº 2,  vista geral do desmoronamento 
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Além da captação de água, o Campus também apresentava uma 
situação pouco confortável com relação à reserva de água. Para resolver essa 
situação foi solicitado à SEF R$558.102,25 para manutenção e ampliação dos 
reservatórios de água R2 e R3, que liberou os recursos. 

A obra foi licitada e depois de realizada, representará o aumento de 
500m³ da capacidade de reserva de água do Campus, aumentando a margem de 
segurança da operação do Campus, passando de 2500m³ para 3000m³. 
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� 2ª Diretriz de Gestão 
A recuperação do patrimônio tombado do Campus foi a segunda 

frente de gestão a ser trabalhada e envolveu a recuperação das casas que são 
utilizadas pela administração da PUSP-RP como sede de diferentes serviços, a 
recuperação do conjunto esportivo do Centro de Educação Física, Esportes e 
Recreação (CEFER) e a recuperação das casas que são utilizadas como moradias 
de funcionários no Campus.  

 
 

� Casas ou Prédios utilizados pelas Seções da PUSP-RP 

Além das áreas comuns do Campus, a PUSP-RP tem sob sua 
responsabilidade mais de 100 casas ou prédios, alguns são ocupados por seções 
da Prefeitura. Esses prédios foram construídos na época da Escola Prática de 
Agricultura e precisam constantemente de manutenção, devido ao desgaste do 
tempo. Foram realizadas reformas em vários prédios, sendo que muitos desses 
necessitaram de reformas gerais, pois apresentavam rachaduras, infiltrações, 
problemas de telhado. Os investimentos que ultrapassaram 1 milhão de reais. 

 
• Pequenas intervenções/manutenções (pintura, reforma de banheiro, 

telhado, adequações elétricas e de rede lógica etc) 

− Prédio da Seção de Almoxarifado; 
− Casa 4 da Rua das Paineiras - Seção de Atendimento de Estudante e 

Professor Visitante;  
− Casa 28 da Clóvis Vieira - Seção de Moradias; 
− Casa de Hóspedes; 
− Casa 2 da Rua Pedreira de Freitas - Seção de Atividades Culturais;  
− Edícula do Serviço de Comunicação Social 
− Casa 22 da Rua das Paineiras - Centro Multidisciplinar de Promoção à 

Saúde 
− Casa 43 da Rua Clóvis Vieira (Serv. Terceirizados) 
− Piso do galpão da Seção de Parques e Jardins 
− Laboratório de Resíduos Químicos – LRQ. 

 
• Reformas de médio e grande porte 

− Prédio da Divisão de Manutenção e Operação (DVMANOP); 
− Casa 13 da Rua das Paineiras - Seção de Informática: reforma de telhado, 

pintura, piso, instalação de alambrados, reforma geral da edícula. 
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Ampliação e reforma da edícula da Seção de Informática 

 

− Reforma do estúdio do Serviço de Comunicação Social 

 

  
Estúdio da Rádio após reforma 

− Reforma da Seção de Transportes 
 

  
Prédio da Seção e o Posto de Troca de Óleo receberam pintura e revestimentos 
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As dependências internas do prédio foram totalmente reformadas 

Merece especial destaque a recuperação e ampliação da casa 4 da 
Rua Pedreira de Freitas, que abriga a Seção de Atividades Culturais. Essa casa foi 
completamente recuperada, inclusive na sua rede elétrica e de rede lógica, 
investimento de R$258.251,35. 

 
Antes da Reforma 

   

Apresentava rachaduras, infiltrações, problemas no telhado 

Depois da Reforma 

  

Frente e interior da Seção de Atividades Culturais 
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Outras reformas já estão programadas, em processo de licitação ou 
início de obras, como a otimização do espaço interno e fechamento do 
estacionamento da sede da Guarda Universitária; telhado da casa 33 da Rua Clóvis 
Vieira – Centro de Treinamento e Educação Continuada (CETEC); estacionamento 
das casas 43 e 44 da Clóvis Vieira e a reforma da casa 7 da Rua Pedreira de 
Freitas – Casa de Hóspedes Estrangeiros.  

Com a decisão do Conselho Gestor da destinação da antiga casa do 
Administrador, atual Centro de Visitantes do Campus, para implantação de 
Restaurante, foi necessário verificar novo espaço para alocar as atividades do 
Centro de Visitantes. Devido à localização estratégica próxima à entrada da Av. 
Bandeirantes a casa 1 do Biotério foi eleita para ser a nova sede do serviço. Para 
tanto, a referida casa deverá passar por reforma geral, que foi orçada em 
135.000,00, valores estes solicitados à SEF, aguardando liberação. 

Além das reformas, foram investidos R$153.160,00 na aquisição de ar 
condicionados para diversas seções da PUSP-RP, com a finalidade de proporcionar 
maior conforto tanto para os funcionários como os usuários dos serviços.  
 
 

� Centro de Educação Física, Esportes e Recreação – CEFER 

O CEFER foi construído na época da Escola Prática de Agricultura e 
durante muitos anos foi utilizado para práticas esportivas e para a realização de 
formaturas o que levou a um intenso desgaste de suas instalações e piso. 

Além do prédio do CEFER, o conjunto esportivo abrange a pista de 
atletismo, o campo de futebol oficial e o parque aquático.  

Com o intuito de recuperar e ampliar esse importante elemento 
agregador social de toda a comunidade uspiana, alunos, docentes, funcionários 
foram investidos o montante de R$622.471,66. Foi realizada a pintura interna e 
externa do CEFER, a reforma do piso da quadra esportiva, a construção de 
sanitários ao lado da pista de corrida, a reforma do conjunto aquático. 

 
• Reforma do piso da quadra esportiva 

 
Pintura especial com tinta epóxi e emborrachada da quadra do Ginásio do CEFER  
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• Conjunto Aquático - CEFER 

Antes da Reforma 

  

Piscina apresentava rachaduras e o bloco de largada danificado pelo tempo 
 

  
Vários azulejos da piscina quebrados e o prédio da portaria e vestuários apresentavam infiltrações 

 

Depois da Reforma 

 
Troca dos azulejos e do revestimento da borda da piscina  
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Reforma geral da portaria e vestuários do conjunto aquático 
 
 

 
Reforma dos blocos de largada 

 

 

• Construção de sanitários ao lado da pista de atletismo  
 

  

Prédio dos novos sanitários e a parte interna 
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Está ainda em andamento, o processo de ampliação da área destinada à 
guarda de materiais do CEFER, o qual logo se dará início à obra, investimento em torno de 
R$59.936,29.  

Além desses investimentos, estão previstos dois grandes projetos para o 
CEFER, que com certeza complementará totalmente a revitalização do espaço.  

Um deles consiste na reforma do Bloco C (prédio do antigo Restaurante) em 
salas de aula e academia. 

O outro projeto atende à solicitação antiga dos estudantes de novas quadras 
e após verificação das possibilidades de ampliação do espaço, foi decido em conjunto com 
a chefia da Seção de Práticas Esportivas a construção de 2 novos ginásios cobertos para 
atender essa demanda. O referido projeto foi elaborado e aguarda liberação de recursos da 
Comissão de Permanência e Formação Estudantil na ordem de R$907.014,18. 

O CEFER no ano de 2011 e 2012 teve prejuízo em suas atividades, devido à 
infestação por carrapatos em suas instalações. Em setembro de 2011 houve 
primeiramente a interdição parcial e depois foi totalmente interditado. Em 2012, com o 
controle da infestação, algumas áreas foram liberadas. Houve ainda a interdição do 
conjunto aquático no 1º semestre de 2012, devido à reforma.  

 
Tabela 01 – Cursos disponibilizados aos usuários do CEFER 

Curso Regulares 2012 

Aeróbica e Localizada (feminino) 30 

Atletismo Aperfeiçoamento - 

Atletismo Geral 30 

Atletismo Iniciação 40 

Condicionamento Físico Aquático 15 

Condicionamento Físico Feminino 30 

Condicionamento Físico Geral 20 

Futsal Feminino 40 

Futsal Masculino 36 

Ginástica Geral - 

Ginástica Postural 30 

Hatha Yoga 40 

Musculação Feminina 30 

Musculação Geral 60 

Natação Aperfeiçoamento - 

Natação Iniciação 30 

Tênis Iniciação 16 

Voleibol Aperfeiçoamento 20 

Voleibol Feminino 20 

Localizada e Alongamento 20 

Total 507 
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� Biblioteca Central 
Nesses últimos anos a Biblioteca Central tem recebido investimentos para 

torná-la além de um espaço para estudos e pesquisas, um local confortável e agradável 
para os usuários. Em 2011, foram investidos na infraestrutura e a instalação do ar 
condicionado central o montante de R$681.506,41, disponibilizando assim, a climatização 
do pavimento térreo da Biblioteca Central, no qual abrange 3 salões e salas de trabalho.  

 

 

 
Ar condicionado central em um dos salões da Biblioteca  

 

Outro investimento realizado na Biblioteca foi a reforma de 6 
sanitários. 
 

 
Banheiros foram reformados e adaptados aos portadores de necessidades especiais 
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Por ser uma Biblioteca Central, ou seja, atende às Unidades do 
Campus, os números de usuários inscritos e acervo impressionam e crescem a cada 
ano, como podem ser observados em tabelas abaixo: 

 

Tabela 02 – Números de usuários da Biblioteca Central 2009 a 2011 

Tipo 2009 2010 2011 

Usuários 12.227 12.425 21.402 

Em 2012 não foi informado pelo SIBi o número de usuários inscritos na BCRP. 
 

Tabela 03 – Acervo da BCRP 

Tipo de Material 2009 2010 2011 2012 

Livros, monografias e separatas 101.608 105.571 110.948 118.883 

Teses 14.754 15.571 16.276 17.298 

Periódicos-fascículos 484.177 493.213 501.273 505.538 

Produção Científica 78.155 80.458 85.286 89.865 

Monografias, memoriais 1.219 1.406 1.693 5.115 

Multimeios, CD-ROM, DVD 378 474 979 1.304 

Outros tipos 1911 1.914 1.915 2.090 

Total 682.202 698.607 718.370 740.093 

 

� Projetos em andamento  

• Espaço Cultural do Campus 

O projeto de reforma e ampliação do Espaço Cultural do Campus foi 
contemplado no Plano Plurianual da SEF, na época estava orçado em 
R$1.210.071,41. A SEF liberou recursos financeiros R$30.000,00 para contratação 
de serviço de projeto executivo da reforma e está previsão de entrega do projeto no 
2º semestre de 2012. 

Reforma do Conjunto Residencial dos Estudantes Universitários - 
CREU (5 blocos – 160 vagas). Finalizado o projeto executivo, da reforma, que foi 
orçada em torno de R$1.900.000,00. A PUSP-RP tem o valor parcial de 
R$801.465,00, liberado pela Comissão de Permanência e Formação Estudantil. A 
reforma se dará de forma modular, ou seja, por bloco, está prevista ainda nessa 
reforma a reestruturação da parte elétrica. 

 
• Restauro do Mirante 

Foi decido primeiramente providenciar a instalação de alambrado em 
torno do Mirante para melhor segurança do espaço. O projeto e a planilha do 
alambrado estão sendo elaborados pela DVMANOP. Posteriormente será 
providenciado o tão esperado restauro do Mirante, que contará com área verde, 
praças, banheiros e estacionamento. O Mirante restaurado será incorporado no 
roteiro das visitas monitoradas desenvolvidas pelo Centro de Visitantes do Campus. 
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Foto das condições atuais do Mirante (2012) 

 

 
Foto antiga do Mirante, que foi utilizada para estudo do projeto de restauro do Mirante 

 

 

� Casas de moradias de funcionários 

No Campus de Ribeirão Preto existem 75 casas de moradias para 
funcionários e a Seção de Moradias da PUSP-RP é encarregada, conforme as 
normas, de coordenar os trabalhos de concessão, cadastro e controle de prazos de 
moradores e também a manutenção dessas moradias. 

As colônias do Campus foram construídas entre os anos 1940 e 1950 
para servir de moradia aos funcionários da Escola Prática de Agricultura, a mais 
velha das colônias, a Velha Milaneza acredita-se que tenha sido construída ainda 
quando o Campus era a Fazenda Monte Alegre pertencente ao produtor de café 
Francisco Schmidt. 

Desde muito tempo a manutenção dessas casas era realizada de uma 
forma superficial. Como o objetivo era manter as casas ocupadas a maior parte do 
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tempo para evitar sua deterioração, tão logo um funcionário saía da casa, a Seção de 
Moradias fazia um rápido levantamento para verificar quais eram as reformas mais 
necessárias, como por exemplo, troca de vidros quebrados, ou telhas quebradas ou 
pequenas reformas no piso. Todas essas pequenas reformas representavam uma 
maquiagem das condições das casas, sem atacar de forma radical as intervenções 
necessárias no madeiramento dos telhados ou na rede de esgoto ou na rede elétrica. 

Com o passar do tempo as reformas a serem executadas nas casas 
passaram a representar valores bastante expressivos do orçamento da Prefeitura o 
que desestimulava os administradores a se lançarem nessa empreitada, além disso 
as casas ora ocupadas ora desocupadas estavam distribuídas em todas as colônias: 
Rua do Técnicos, Milaneza, Nova Milaneza, Velha Milaneza, Napolitana e Bambus. 

No início da gestão em 2009, 28 das casas encontravam-se 
desocupadas. 

Mas esta era uma situação muito fluída e ainda no ano de 2009, 33 
casas encontravam-se desocupadas. 

 

Gráfico 04 – Situação das moradias do Campus 

 
Chegando a uma situação crítica em 2010 devido à situação precária 

de conservação das casas, 35 casas encontravam-se desocupadas. 
 

Gráfico 05 – Situação das moradias do Campus 
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Nesse momento em reunião com o Gabinete e com a Divisão 
Financeira da PUSP-RP ficou decidido que as reformas das casas seriam feitas por 
colônias e não seria apenas uma reforma paliativa, mas uma reforma geral das 
casas, ou seja, recuperação do patrimônio tombado do Campus. 

A primeira intervenção nesse sentido envolveu as 8 casas (a totalidade) 
da colônia Milaneza a um custo de R$525.292,56, esse recurso oriunda integralmente 
do orçamento da PUSP-RP. Foi refeita a rede de esgoto e água, fiação elétrica, piso, 
revestimento, paredes, calçadas, madeiramento de telhado e colocadas novas telhas, 
portões, foi praticamente uma reconstrução das casas. 
 

 
Antes da reforma 

 

 
Depois da reforma 

 

 

As 8 casas da Rua Milaneza após reforma 
 
Baseado na decisão anteriormente tomada tão logo as casas da 

colônia Milaneza ficaram prontas e ocupadas, iniciou-se a reforma das casas 19, 
20, 21 e 22 da Rua Nova Milaneza utilizando o mesmo padrão de recuperação, 
investimentos na ordem de R$284.572,52, recursos também integralmente 
oriundos do orçamento da PUSP-RP.  

Essa Colônia é composta por 14 casas, para a reforma das outras 10 
casas foi orçado em R$1.109.172,00, sendo esse recurso solicitado à SEF, que 
enviou à COP, solicitando análise do Conselho Gestor do Campus quanto à 
utilização para moradias de funcionários. 



Relatório de Gestão                                                                                                                                      69 

  

Casas 19, 20, 21 e 22 da Rua Nova Milaneza, antes da reforma 

 
Depois da reforma 

Além da reforma das casas da Nova Milaneza, foi dado início ao 
projeto de transformar a colônia Velha Milaneza em Vila Cultural. 

A Colônia Velha Milaneza é composta por 12 casas geminadas, que 
no projeto proposto serão transformadas em 6 unidades, mantendo suas 
características arquitetônicas originais para alocar oficinas de atividades culturais, 
consta ainda na proposta a construção de área comum com cozinha e sanitários a 
cada 4 unidades. Esse projeto foi encaminhado à SEF para análise e liberação de 
recursos na ordem de R$907.652,00. Havendo a aprovação do projeto e a 
liberação dos recursos solicitados, a PUSP-RP deverá ainda encaminhar o projeto 
para análise e aprovação do CONDEPHAAT.  

 

 

Casas 1 e 2 fazem parte do conjunto de 12 casas da 
Colônia da Velha Milaneza, construída em 1916 

Cabe também relatar que em caráter emergencial foram reformadas 
as casas 110 e 116 da Rua dos Técnicos, casas 3 e 7 da Colônia dos Bambus.
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� Desafios da Gestão 
 

Durante a gestão 2009 – 2012 foram enfrentados três grandes 
desafios cujas repercussões ainda ecoam nos dias atuais. São elas: segurança no 
Campus, infestação de carrapatos no Campus e incêndios na Floresta da USP. 
 
 

� Segurança no Campus 

Houve uma expansão significativa do Campus nos últimos anos com 
a abertura da área de serviços. Concomitantemente surgiram novos bairros na 
divisa do Campus com o município. Foram construídos 4 novos conjuntos 
habitacionais com mais de 4000 casas. 

 

 
À direita do Hospital das Clínicas, foram construídos 4 novos conjuntos habitacionais 

 

 

Cerca (inexistente)da divisa do Campus e conjunto habitacional Jardim Paiva 
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As cercas de arame farpado eram constantemente derrubadas e 
surgiam acessos clandestinos ao Campus. Para preservar os limites do Campus 
foram investidos R$629.186,07 oriundos de verba da reitoria para a construção de 
4.607 metros lineares de alambrados na divisa com os bairros. 

 

Construção de alambrado na Av. Luigi Rosiello com a Av. Gov. Lucas Nogueira Garcez, 
à Av. Drª Nadir Aguiar e divisa com o Bairro Jardim Paiva 

 
Alambrado ao longo da divisa da área rural do Campus 
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Também foram investidos R$192.634,00 na compra de equipamentos 
de vigilância e alarmes bem como R$50.174,50 em sistemas de segurança e 
câmeras. 

Essas providências têm muito corroborado para controlar os índices de 
furtos e demais delitos dentro do Campus. 

 

Tabela 01 – Tipo de ocorrências registradas pela Guarda Universitária de 2009 a 2012 

Ocorrências 2009 2010 2011 2012 

Furtos de Veículos - Estacionamento. Livre HC 07 02 05 04 

Furtos de Veículos - Campus 08 12 36 29 

Princípio de Incêndio 17 33 21 9 

Incêndio de Maior Risco 14 23 17 13 

Perturbação/Desordem 15 07 10 12 

Furtos 44 54 59 44 

Danos 36 42 57 43 

Acidentes de Trânsito 74 66 66 83 

Ato Infracional 53 31 25 26 

Infração de Trânsito 131 77 32 104 

Outros 281 324 346 353 

Indivíduos em Atitudes Suspeitas 153 73 27 18 

Auxílio ao Público 1697 1693 1522 1140 

Total 2530 2437 2223 1878 

 

Devido à extensa área do contato direto com o município, a segurança 
dos limites do Campus da USP será uma preocupação permanente para as futuras 
administrações. 
 

 

� Infestação de carrapatos 

O Campus da USP de Ribeirão Preto possui um lago de grande 
extensão e uma área de preservação ambiental em todo o seu entorno. Esses corpos 
d’água estão em contato com 2 fazendas no limite do Campus, as quais 
tradicionalmente estão envolvidas no plantio de cana de açúcar. No passado era 
comum a presença, nos limites entre o Campus e essas fazendas, de algumas 
capivaras. 

Devido a uma severa estiagem em 2011, apareceu um grande número 
de Capivaras no Campus, as quais buscavam outros locais para pastagem, 
adentrando em áreas edificadas e de grande circulação de pessoas. Como esses 
animais são os hospedeiros primários de diversos tipos de carrapatos, entre eles o 
carrapato-estrela, em pouco tempo várias áreas do Campus ficaram infestadas com 
carrapatos e ocorreram as primeiras infestações humanas. 

Em 12 de agosto, a PUSP-RP enviou ofício à Diretoria Técnica de 
Serviço de Saúde – SUCEN, pedindo monitoramento com exames laboratoriais dos 
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carrapatos e o ofício ao Centro de Fauna Silvestre do Estado de São Paulo, 
solicitando monitoramento e controle das capivaras. 

Em 22 de agosto, recebeu ofício nº 3.721/11-VE da Divisão de 
Vigilância Epidemiológica – DEVISA da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão 
Preto, alertando sobre o recebimento de 3 notificações de crianças e adultos picados 
por carrapatos no Campus e solicitando adoção de medidas e controle ambiental 
para evitar tais ocorrências. Em 24 de agosto, a Divisão de Vigilância Epidemiológica 
e a Divisão de Controle de Zoonoses visitaram o Campus e emitiram relatório de 
investigação epidemiológica, atestando a presença no Campus de carrapato-estrela, 
principal vetor da Febre Maculosa, e forneceram o informe sobre a Febre Maculosa 
Brasileira. 

Conforme orientação emanada no referido relatório, foi enviado ofício 
circular e o informe sobre a Febre Maculosa Brasileira às Unidades de Ensino, às 
diversas instituições do Campus (Hospital das Clínicas, Hemocentro, Bancos, 
Correios e outros) e o documento foi digitalizado e divulgado via e-mail para docentes 
e funcionários do Campus. No dia 12 de setembro foi publicada reportagem no Jornal 
USP Ribeirão, esclarecendo e orientando os usuários do Campus quanto ao assunto.  

Foi intensificado o trabalho de roçada nas áreas indicadas pelo relatório 
como críticas e confeccionadas 20 placas e colocadas nesses locais, alertando os 
usuários do Campus quanto às áreas sujeitas à infestação por carrapatos e 
orientando-os a evitar transitar por esses localidades e ainda faixas nas 3 portarias do 
Campus, com a instrução para evitar as áreas sinalizadas por placas de infestação de 
carrapatos; transitar apenas em calçadas, evitando andar pela vegetação; não trazer 
animais domésticos para passear no Campus. 

Considerando que o Campus da USP de Piracicaba vivenciou situação 
semelhante e conseguiu controlar a infestação do parasita, foi realizado contato no 
dia 31 de agosto, solicitando auxílio e a visita do Engenheiro Agrônomo Carlos 
Alberto Perez, Coordenador do Projeto de Controle de Carrapatos, visita essa 
realizada no dia 13 de setembro. 

Enviado também em 31 de agosto o ofício ao Escritório Regional – 
IBAMA, relatando a situação e requerendo a autorização para o manejo das 
capivaras. Além disso, a Coordenadoria juntamente com Serviço de Engenharia e 
Medicina do Trabalho – SESMT/USP-RP realizaram palestras de orientação e 
esclarecimentos à comunidade uspiana, divididos em vários grupos. 

Em outubro, o Eng. Carlos A. Perez iniciou o trabalho de controle da 
infestação de carrapatos no Campus de Ribeirão Preto.  

Para mapear os locais infestados pelos carrapatos foram utilizadas 
armadilhas de gelo seco dispostas em áreas do Campus durante aproximadamente 4 
meses; o diagnóstico permitiu identificar a presença de duas espécies de carrapatos: 
A. cajennense e Amblyomma dubitatum, que apresentam o potencial de transmitir 
bioagentes como a R. rickettsii, causadora da Febre Maculosa no Brasil.  

As maiores coletas de carrapatos ocorreram nas proximidades de 
corpos d’água, o que provavelmente deve-se ao constante trânsito de capivaras 
(hospedeiros primários) nesses espaços, onde encontram abundante vegetação 
rasteira para seu alimento, principalmente capim. 
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Caracterização aeroespacial do Campus da USP-Ribeirão Preto; marcações amarelas e brancas 
representando local de infestação por carrapatos-estrela e registro da presença de hospedeiros primários 
respectivamente. Out. 2011- Fev. 2012 (Fonte Google). 

 

 

 
Larvas e ninfas de Amblyomma sp em capim e 
galhos secos presentes na mata ciliar 

 

Esses ácaros também foram observados em fendas de muros e 
paredes de ambientes antrópicos como no Centro de Visitantes, Faculdade de 
Educação Física, CEFER, Creche e Centro de Convivência da Filosofia, fruto da 
colonização principalmente por capivaras que transitam e permanecem nos 
peridomicílios dessas edificações em horários crepusculares e noturnos. 
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Alguns dos locais onde foi observada importante presença de carrapatos-estrela no Campus da USP-RP. 
Out. 2011 - Fev. 2012. 

Concluiu-se que era necessário baixar a população de carrapatos, 
reduzindo assim a possibilidade de usuários correrem o risco de serem picados por 
esses ácaros.  

Para efetuar o controle foi feita uma escolha estratégica de produtos em 
função de sua toxicologia, modo de ação, implementos agrícolas e horários de 
aplicação que não impactem as populações de abelhas e suas atividades, haja vista 
que o Campus da USP-RP abriga um reservatório natural e é referência mundial de 
abelhas indígenas (meliponíneos) autóctones da América do Sul. Essas abelhas 
constituem um grupo formado por mais de 300 espécies conhecidas em todo mundo. 
No Brasil, 192 espécies e 27 gêneros foram descritos, sendo a população de 
meliponíneos registrada na área do Campus da USP-RP constituída de 566 ninhos, 
distribuídos em 13 gêneros e 19 espécies. 

Dessa maneira, em parceria com o Departamento de Genética da 
Faculdade de Medicina da USP-RP, estão sendo realizados testes em condições de 
campo de produtos a serem aplicados para o controle de carrapato-estrela em 
períodos diurno e noturno na presença de ninhos das abelhas sem ferrão Canudo 
(Scaptotrigona aff. depilis), Marmelada (Frieseomelitta varia) e Jataí (Tetragonisca 
angustula angustula).  

Para os testes com as abelhas e a execução do projeto de manejo do 
carrapato-estrela no Campus de Ribeirão Preto, coordenados pelo Eng. Carlos A. 
Perez, a PUSP-RP conta ainda com a parceria com o Departamento de Biologia, que 
liberou alguns de seus alunos, os quais a colaboração tem sido fundamental para o 
desenvolvimento dos trabalhos.  

  

Ninhos de abelhas sem ferrão das espécies Canudo (Scaptotrigona aff. depilis), 
Marmelada (Frieseomelitta varia) e Jataí (Tetragonisca angustula angustula) mostrando favos de crias 
com desenvolvimento e sanidade satisfatórios em áreas pulverizadas com carrapaticidas visando ao 
controle do carrapato-estrela 
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Apesar de divergências com alguns ambientalistas da Faculdade de 
Filosofia Ciência e Letras de Ribeirão Preto, as quais tiveram que ser discutidas 
junto ao Ministério Público (MP), o grupo técnico montado pela PUSP-RP decidiu 
pela construção de alambrados ao redor dos cursos de água do Campus, 
respeitando os limites das áreas de proteção permanente, para evitar o trânsito de 
capivaras, visando evitar a colonização e/ou recolonização por carrapatos em 
ambientes de intensa concentração de pessoas e ainda  pela utilização  da 
pulverização que fosse necessária nas áreas peridomiciliares das edificações. 

 Nesse sentido foi solicitada uma verba emergencial junto à Vice 
Reitoria Executiva de Administração (VREA) no valor de R$531.080,00, a qual foi 
prontamente liberada e imediatamente utilizada na construção dos alambrados, 
obra que está em andamento e quando finalizada, impedirá o livre deslocamento 
das capivaras pelo Campus, ficando as mesmas retidas ao redor do lago, nas 
áreas de preservação ambiental. 

 

 
Trecho do alambrado já construído perto do CEFER, área apresentou alto índice de infestação 

 

Atualmente o plano de manejo do carrapato-estrela continua sendo 
implementado pela PUSP-RP e os projetos de estudo orientados pelo Engenheiro 
Agrônomo Carlos Alberto Perez estão em andamento, ações importantes para o 
controle efetivo de infestações de carrapatos no Campus. 
 
 

� Incêndios na Floresta do Campus da USP 

A Floresta do Campus da USP de Ribeirão Preto é composta por 75 
hectares representando 1/3 do total de árvores existentes no Município de Ribeirão 
Preto. 

Devido a esta grande extensão a ao clima seco existente em 
Ribeirão Preto são comuns incêndios nesta área. Em 2009, segundo levantamento 
da Guarda Universitária, ocorreram no Campus 31 incêndios sendo 17 de grande 
porte. Em 2010 foram 56, incluindo 33 de grande porte. Em 2011 de janeiro até 
agosto ocorreram apenas 15 incêndios, sendo 7 de grande porte. 
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Devido a este histórico de incêndios, a PUSP-RP, através da Guarda 
Universitária e do Setor de Áreas Verdes da DVMANOP, se especializou em 
combate a incêndios em área rural, possuindo um caminhão tanque e algumas 
carretas acopladas a tratores, os quais tem sido ao longo do tempo, os 
responsáveis por manter a situação sob controle. 

Porém no dia 16 de agosto de 2011, no dia mais seco do ano, um 
incêndio que se iniciou no limite do Campus com o bairro Jardim Paiva, se 
transformou rapidamente no pior incêndio que já ocorreu no Campus queimando 
em torno de 27 hectares do banco genético, 9 hectares de área de reposição 
arbórea e 45 hectares de capim. 

Esse incêndio representou um trauma para a administração da 
PUSP-RP. 

 

 

 

 

 

 
Fotos extraídas de jornais referente ao incêndio de 16 de agosto de 2011
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Em função desse fato a VREA foi acionada para fornecer recursos 
para que a PUSP-RP pudesse adquirir uma série de equipamentos para melhorar 
a sua capacidade de resposta no combate de incêndios. 

Nesse sentido foram realizadas melhorias das vias de acesso da 
área rural do Campus e estão em andamento outras ações como a aquisição de 
trator de grande porte com grade aradora para realização de aceiros, caixa de 
água de 20.000l para aumentar a capacidade de armazenamento de água perto da 
floresta e 2 bombas de recalque para abastecimento de tanques para permitir uma 
maior velocidade de reposição de água no caminhão tanque e nas carretas que 
são empregadas no combate a incêndios. 

Para a recuperação da parte devastada da floresta foram tomadas 
providências quanto à compra de implementos agrícolas e roçadeiras, à reforma 
do galpão de beneficiamento de sementes da Seção de Parques e Jardins com a 
finalidade de aumentar a produção de mudas de árvores para reposição do que foi 
destruído pelo fogo. Para aumentar o controle sobre a floresta está prevista a 
construção de duas torres de observação de 25 m de altura na área de 
reflorestamento. 

Esses investimentos serão na ordem de R$550.000,00, com o intuito 
de minimizar o prejuízo causado por esse incêndio em 2011. 

Todos esses grandes desafios foram e continuam a ser enfrentados 
calcados no apoio e dedicação dos funcionários da PUSP-RP e no seu amor pelo 
Campus da USP de Ribeirão Preto. 
 

� Uma Visão de Futuro 

Criado em março de 2006 o Centro de Apoio ao Professor e 
Estudante Estrangeiro (CAPEE) teve como missão inicial orientar o estrangeiro, 
que possui relações acadêmicas com o Campus de Ribeirão Preto, sobre os 
procedimentos para se estabelecer no Brasil, prestar serviços de orientação ao 
público, esclarecendo sobre os procedimentos para expedição de passaportes, 
registro nacional de estrangeiros, validade de vistos. 

Em 2010 foi transformado em Seção Técnica de Apoio ao Visitante 
Estrangeiro (SCAPVEST) e além das funções já exercidas passou a interagir com 
a Comissão de Cooperação Internacional da USP – CCInt-USP e com as 
Comissões de Relações Internacionais (CRInt) das Unidades de Ensino de 
Ribeirão Preto, quanto aos procedimentos para a admissão de alunos e 
professores estrangeiros no país.  

 

 
Casa 4 da Rua das Paineiras 

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

Grupo de Apoio Pedagógico 
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Muito antes da USP trabalhar efetivamente com a 
internacionalização, o Campus de Ribeirão Preto pensava a frente do seu tempo, 
em 2004, a Prefeitura já havia projetado uma Casa de Hóspedes para 
Estrangeiros, o conceito foi ampliado com a criação do CAPEE. Em 2012, com a 
devolução da casa 7 da Rua Pedreira de Freitas (emprestada à FDRP), o projeto 
foi retomado e a licitação da obra para adequação do prédio está em andamento, 
investimento de R$192.367,00. 

Este passo além, não representa um mérito do administrador do 
momento (Coordenador ou Prefeito), mas sim um efetivo conhecimento das 
necessidades e potenciais do Campus, conhecimento este de exclusiva 
propriedade da equipe técnico-administrativa da PUSP-RP, os verdadeiros 
mentores do progresso do Campus, a eles o meu respeito e admiração. 
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� Processos Administrativos e Sindicâncias  
 
Resumo dos processos administrativos e sindicâncias e o ano em que 

foram instaurados: 

 

Natureza 2009 2010 2011 2012 

Processos Administrativos 

Acidentes de trânsito - - - - 

Indisciplina 01 03 02 - 

Multa de trânsito 04 - 3 12 

Desaparecimento / furtos - - - - 

Total 05 03 05 12 

Sindicâncias 

Acidentes de trânsito - 02 06 12 

Multa de trânsito - - - 02 

Indisciplina 02 02 3 1 

Furto 01 02 01 01 

Roubo - - - - 

Total 03 06 10 16 

 


