
 
 

PARECER 
 
Processo: 2018.1.511.53.5 
Interessado: Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto - PUSP-RP 
Assunto: Relatório de Atividades da Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto -            
PUSP-RP - Exercício 2017 
 

Atendendo à solicitação da Senhora Presidente do Conselho Gestor do          
Campus da USP-RP, Profa. Dra. Léa Assed Bezerra da Silva, para analisar o             
relatório de atividades de 2017 da Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto -             
PUSP-RP, segue abaixo o nosso parecer: 

Em 2017, a PUS-RP teve como gestores os seguintes professores: 
 
Prefeito: Prof. Dr. Américo Ceiki Sakamoto 
Vice-Prefeito: Profª Drª Claudia Souza Passador  
 

O relatório foi bem elaborado, apresentando dados qualitativos e         
quantitativos descrevendo as principais ações e realizações da Prefeitura do          
Campus USP de Ribeirão Preto no exercício de 2017. 

Naquele ano, a PUSP-RP demonstrou uma maior eficiência na gestão,          
evidenciado pelo estímulo ao diálogo interno e melhor integração das diversas           
equipes que compõem a Administração. Isto permitiu a agilização dos processos,           
tomadas de decisões e início das ações. Houve priorização na manutenção da            
infraestrutura, em especial o cuidado com a malha viária e áreas verdes, a             
recuperação dos reservatórios, reforma de instalações e prédios, ações de          
segurança interna, aperfeiçoamento dos serviços de transporte e alimentação,         
incremento do serviço de comunicação interna e externa, o que denota uma melhor             
zeladoria e prestação de serviços no Campus.  

As grandes obras foram direcionadas para as áreas cultural, esportiva e de            
habitação estudantil, reforma do Teatro do Campus, construção das quadras          
cobertas e na reforma do CREU (Conjunto Residencial do Estudante Universitário) e            
do reforma do Restaurante Universitário, favorecendo a convivência e permanência          
estudantís no Campus.  

De tal modo, fica evidente no relatório de 2017 da PUSP-RP, a gestão             
eficiente de todas as suas unidades e o bom uso dos recursos limitados para a               
manutenção da infraestrutura, e das atividades e serviços intracampus. 

Nas próximas laudas ressaltamos os aspectos que consideramos mais         
relevantes do relatório de atividades apresentado. 
 
➢ PREFEITURA 
 

A missão da prefeitura do Campus é a da 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          
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comunidade interna quanto favorecer a inserção da Universidade na sociedade. A           
Prefeitura é constituída pelo Gabinete e por 6 Divisões: Divisão Administrativa           
(DVADM); Divisão de Apoio Transitório (DVAPTRA); Divisão de Atendimento à          
Comunidade (DVATCOM); Divisão de Manutenção e Operação (DVMANOP);        
Divisão do Espaço Físico (DVEF) e a Divisão Financeira (DVFINAN). Ao total, a             
PUSP-RP possui 426 funcionários, sendo 219 do grupo funcional básico, 158 do            
grupo técnico e 49 servidores de nível superior. 

O GABINETE da prefeitura foi atuante na otimização e organização das           
atividades do Prefeito e Vice-Prefeito, fornecendo informações importantes para a          
tomada de decisão, auxiliando na execução do plano de ação, no cumprimento das             
metas estabelecidas, e favorecendo o trabalho harmônico da prefeitura com o           
conselho gestor, comissões, divisões, serviços e seções da unidade.         
Especificamente, o GABINETE registrou 1.405 entradas de documentos, dentre os          
quais, ofícios, correspondências, requerimentos, declarações e solicitações. Além        
disso, a utilização do sistema Proteos permitiu registrar 8.452 entradas e saídas de              
processos e protocolados que tramitam no GABINETE. Além disso, auxiliou na           
execução de um processo administrativo e 5 sindicâncias.  

A PUSP-RP atua nas comissões internas fornecendo infraestrutura e         
servidores para o funcionamento de diversas comissões: 

 
● Conselho Gestor do Campus de Ribeirão Preto, 
● Comissão Assessora da Biblioteca Central do Campus de Ribeirão Preto, 
● Comissão Assessora do Biotério Geral do Campus de Ribeirão Preto, 
● Comissão Assessora para Destinação de Imóveis para Projetos e Serviços          

do Campus de Ribeirão Preto, 
● Comissão de Atendimento às Emergências Médicas do Campus de Ribeirão          

Preto, 
● Comissão de Controle de Vetores e Animais do Campus de Ribeirão Preto, 
● Comissão de Ética no Uso de Animais do Campus de Ribeirão Preto, 
● Comissão de Meio Ambiente, 
● Comissão de Prevenção e Proteção do Campus de Ribeirão Preto, 
● Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, 
● Comissão Interna do Programa USP Recicla, 
● Comissão para Apuração de Acidentes com Veículos Oficiais do Campus          

USP de Ribeirão Preto, 
● Comissão Setorial do Sistema de Arquivo da USP, 
● Grupo Setorial Pró-Calouro do Campus de Ribeirão Preto, 
● Comissão Interna para Gestão da Qualidade e Produtividade, 
● Centro de Treinamento e Educação Continuada – CETEC, 
● Comissão para apurar denúncias de discriminação, assédio e violência contra          

mulheres e gêneros no Campus - CAV-Mulheres. 
 
As atividades de cada comissão e grupos mencionados estão relacionados          

no Relatório e evidenciam o grande volume de ações realizadas. Todas estas            
demonstraram o trabalho harmônico entre a gestão do Prefeito, seu gabinete,           
comitê gestor do Campus e suas comissões assessoras. Abaixo destacamos          
algumas atividades do conselho gestor e comissões em 2017. 
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Obras Concluídas 

Em 2017, houve uma redução em torno de 4% no Orçamento da PUSP-RP             
em relação ao de 2016 e os recursos liberados para manutenção predial            
continuaram insuficientes para a demanda da área. 

Para atender às reformas e adaptações dos prédios consideradas prioritárias          
e inadiáveis pela Prefeitura, foram utilizados recursos da Receita. 

Nesse ano, a Reitoria liberou recursos significativos para reformas previstas          
no Plano de Obras da USP, como a do Teatro do Campus (antigo Espaço Cultural),               
a do Restaurante do Campus, a do CREU e a dos reservatórios de água. A SEF                
também disponibilizou recursos e providenciou a licitação das obras do Sistema de            
Prevenção e Combate a Incêndio da Biblioteca Central e das duas quadras            
poliesportivas do CEFER. 
 
➢ Infraestrutura do Campus 

● Houve a limpeza geral e manutenção do Poço Tubular 1 (R$ 84.960,76), 
Substituição de forro de placas de PVC danificado no prédio do Restaurante 
e reforço da estrutura (R$ 59.832,94), Impermeabilização da portaria da Av. 
do Café (R$ 103.492,16), Reforma de telhado e banheiro da Casa 14 da Rua 
das Paineiras, reforma geral da Casa 14 da Rua Napolitana e reforma da 
Casa 12 da Rua Pedreira de Freitas (Casa dos Pós-Graduandos) (R$ 
276.761,80), Reforma da Casa do Administrador (Restaurante dos Docentes) 
(R$ 550.977,15), Reforma do Teatro do Campus (antigo Espaço Cultural) (Os 
recursos financeiros foram disponibilizados pela SEF, investimento na ordem 
de R$ 1.817.566,84). 

 
➢ Adequações dos prédios da PUSP-RP para o Programa de          
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 

● Instalação de proteção e combate a incêndio e descargas atmosféricas –           
Biblioteca Central (R$ 127.482,43), Adaptações e reforma do prédio do          
Laboratório de Resíduos Químicos (R$ 57.206,84), Projeto executivo de         
Sistema de Proteção contra Incêndio (SPCI) dos prédios do Biotério Geral           
(orçada em R$ 121.899,65). 

 
➢ Obras e projetos em andamento 

A seguir, estão relacionadas as principais licitações, obras e projetos em           
andamento e ou com previsão de término em 2018, constantes do Planejamento da             
PUSP-RP. Em 2018, a PUSP-RP contará com uma empresa de serviços de            
Manutenção Predial e Pequenas Reformas, contratada por meio de registro de           
preço, que otimizará a realização desse tipo de reforma pela Prefeitura. 
 

● Reforma da Creche (orçada em R$ 65.000,00), Construção de 4 pontos de            
ônibus (R$ 145.921,25), Reforma dos Reservatórios R1, R2 e R3 (R$           
495.512,93), Construção das 2 quadras cobertas no CEFER (R$         
1.400.000,00), Reforma do CREU (R$ 1.739.583,18), Fibra óptica (USPnet)         
(R$ 1.157.770,11), Reforma/Modernização da Biblioteca (R$ 3.267.606,07),       
Rede de infraestrutura para substituição das câmeras das portarias (R$          
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110.000,00), Reforma da parte elétrica das Casas de Hóspedes (Casas 8 e 9             
da Rua Pedreira de Freitas) (R$ 176.104,77), Execução do projeto de SPCI –             
Sistema de Proteção e Combate a Incêndios do Biotério Geral (R$           
85.300,00), Interligação do quadro de bombas Reservatório 1 e Reservatório          
2 (orçada em R$ 115.973,69), Instalação de telas milimétricas e delimitadores           
nas janelas (serviço de manutenção e reparo em esquadrias) - Restaurante           
Universitário (orçada em R$ 78.957,78), Exautores das salas de higienização          
do Restaurante Universitário - PPRA (R$ 53.869,75), instalação do Sistema          
de Proteção contra Descarga Atmosférica (SPDA) no prédio da Guarda          
Universitária e Restaurante Universitário (orçada em R$ 52.490,77), Reforma         
de telhado da casa da Seção de Moradias (Casa 12 da Rua das Paineiras)              
(R$ 61.018,89), Reforma da Moradia de Pós-Graduandos (Casa 13 da Rua           
Pedreira de Freitas) (R$ 238.599,69), Reforma das academias do CEFER          
(Bloco C) (R$ 2.476.487,86), Manutenção do telhado, calhas e pintura do           
Ginásio de Esportes (CEFER) (R$ 405.185,64), Instalação de cabos-guia nos          
prédios da Vila Estudantil (Blocos G, H, I e J), Restaurante Universitário (R$             
214.802,40), Adequações de prédios para atendimento do Programa de         
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA (guarda-corpo, corrimão,        
antiderrapantes, depósito de gás, lava-olhos, etc.) (R$ 80.000,00). 

 
➢ Monitoramento e Controle da Infestação de Carrapato-Estrela,        
Vetor da Febre Maculosa, no Campus USP de Ribeirão Preto: 

Com a implantação do Plano de Manejo posto em prática em 2014, foram             
alcançados resultados satisfatórios, como a diminuição de parasitismo humano,         
principal objetivo desse Plano. Tais resultados são fruto da adoção de medidas            
preventivas contínuas, que incluem a conscientização de estudantes e funcionários,          
a fim de garantir a segurança de toda comunidade que utiliza as áreas do Campus. 
 

● Monitoramento de focos de infestação do carrapato-estrela no entorno de          
áreas de influência direta e indireta 

● Monitoramento de alambrados dentro do Campus 
● Monitoramento de hospedeiros no Campus 
● Disponibilização de fFichas de parasitismo humano:      

(http://www.prefeiturarp.usp.br/pages/vetores/cadastro/cad.asp).  
● Mapeamento das áreas de ocorrência de animais silvestres e domésticos,          

alambrados e principais áreas de foco de infestação do carrapato-estrela 
 
➢ Houve aprimoramento na gestão de Recursos Telefônicos da         
PUSP-RP em 2017 

 
➢ Aumento no atendimento Fale  
(http://www.prefeiturarp.usp.br/contato.asp), com 185 atendimentos em 2017       

(versus 145 atendimentos em 2016 e 160 em 2015). 
 
➢ Conselho Gestor do Campus de Ribeirão Preto 

● Criação e composição da Comissão Técnica de Gestão Ambiental do          
Campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 
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● Criação do Programa Parceiros da PUSP-RP; 
● Doação de projeto de obra escultórica para a Prefeitura do Campus USP de             

Ribeirão Preto; 
● Convênio entre a Universidade de São Paulo e a Universidade de Ribeirão            

Preto para concessão de estágio a estudantes de Comunicação         
Social-Jornalismo no Serviço de Comunicação Social; 

● Criação de Normas para Utilização dos Imóveis destinados a Projetos e           
Serviços do Campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 

● Projeto de Reestruturação do Plano de Classificação de Funções/PCF –          
Definição de Especialidades do Grupo Básico (PUSP-RP); 

● Regimento de Ocupação, Manutenção e Desocupação das Moradias de         
servidores técnicos e administrativos do Campus de Ribeirão Preto; 

● Proposta de Institucionalização - Projeto de parceria para o desenvolvimento          
de atividades acadêmico-científicas e de extensão universitária entre a         
PUSP-RP e FFCLRP; 

● Composição dos Grupos de Trabalho Temáticos da Comissão Técnica de          
Gestão Ambiental do Campus de Ribeirão Preto. 

 
➢ Comissão Assessora da Biblioteca Central do Campus de         
Ribeirão Preto 

● Posse da Comissão, haja vista a proposta do projeto piloto de modernização            
e reforma da Biblioteca Central do Campus de Ribeirão Preto pela Reitoria da             
USP;  

● Apoio à Prefeitura do Campus na criação e organização de um espaço            
comum voltado principalmente para a motivação dos alunos no Campus, com           
a proposta de implantar o projeto piloto de modernização da Biblioteca           
Central para tais fins; 

● Realização de estudo para estabelecer as normas e padrões para orientação           
do processo decisório, a fim de determinar a conveniência de se manter o             
acervo bibliográfico em locais adequados ou descartar coleções em desuso; 

● Definição de critérios de seleção, possibilitando o descarte de parte do           
acervo, visando atender as reais necessidades estabelecidas pela Reitoria da          
USP; 

● Avaliação do material bibliográfico armazenado, com auxílio da equipe do          
Sistema Integrado de Bibliotecas da USP – SIBi/USP, quanto à necessidade           
de baixa patrimonial regimental e normas específicas decisórias, verificando         
quais podem ser retirados/descartados do acervo; 

● Análise de locais/depósitos provisórios para transferir o acervo remanescente         
quando do período da reforma. 

 
➢ Comissão Assessora do Biotério Geral do Campus de Ribeirão          
Preto 

● Participação de funcionários nas reuniões e discussões da Rede de Biotérios           
da Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP-USP); 

● Acompanhamento bimestral do fluxo financeiro do Biotério Geral; 
● Acompanhamento semestral da previsão de consumo de animais pelas         

Unidades de Ensino, sendo os representantes orientados a incentivar         
elaboração do relatório o mais próximo do consumo real; 
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● Acompanhamento semestral dos exames de controle sanitário dos animais         
fornecidos pelo Biotério Geral e dos testes de validação de barreira sanitária            
nas instalações das colônias de animais; 

● Estudo e correção dos valores de venda de matrizes de ratos e            
camundongos SPF, tanto para a comunidade uspiana quanto para o público           
externo, que entrou em vigor a partir de abril de 2017; 

● Implantação da cobrança por serviços prestados pelo Laboratório de         
Criopreservação, que entrou em vigor a partir de abril de 2017; 

● Início da expansão da colônia de ratos sprague dawley em padrão sanitário            
SPF, em abril/2017; 

● Incentivo ao consumo de ratos em padrão sanitário SPF, haja vista a extinção             
da colônia de ratos wistar ribeirão preto em padrão convencional; 

● Solicitação de uma vaga PROCONTES de técnico de nível superior para           
atuar no Laboratório de Criopreservação desempenhando as técnicas de         
criopreservação, derivação e CRISPR; 

● Correção dos valores de venda dos animais fornecidos pelo Biotério Geral           
com base nos estudos e análises de custos desenvolvidos pelo Serviço e            
apresentados à Rede de Biotérios, valores que vigorarão a partir de janeiro            
de 2018. 

 
➢ Comissão Assessora para Destinação de Imóveis para Projetos         
e Serviços do Campus de Ribeirão Preto 

Em 2017, foram realizadas quatro reuniões da Comissão em que foi           
aprovado: 

● Homologação da aprovação “ad referendum” da alteração de destinação da          
Casa 42 da Rua Clóvis Vieira para o Posto Avançado da Pró-Reitoria de             
Pesquisa; 

● Alteração da destinação da Casa 24 da Rua Clóvis Vieira para instalação do             
projeto “Desenvolvimento de uma plataforma de Pesquisa em Medicina         
Translacional” da FMRP, HCFMRP e FIOCRUZ (Acordo de Cooperação         
Técnica); 

● Alteração de destinação da Casa 40 da Rua Clóvis Vieira para a Seção de              
Apoio Institucional da FFCLRP; 

● Relatórios de atividades das Casas 08 e 18 da Rua das Paineiras e Casas 37               
e 38 da Rua Clóvis Vieira; 

● Alteração das Normas para Utilização dos Imóveis localizados nas Ruas das           
Paineiras e Clóvis Vieira no Campus de Ribeirão Preto; 

● Alteração do nome da Comissão; 
● Relatório de atividades da Casa 01 da Rua das Paineiras e solicitação de             

destinação do imóvel para o Laboratório de Manutenção e Experimentação          
em Roedores da EEFERP; 

● Relatório de Atividades das Casas 02, 05, 06, 08, 15, 17 e 18 da Rua das                
Paineiras e Casas 27, 34, 35, 37, 38 e 39 da Rua Clóvis Vieira; 

● Alteração de destinação das Casas 09, 10 e 11 da Rua das Paineiras; 
● Relatório de atividades da Casa 06 da Rua das Paineiras; 
● Solicitação de imóvel para o Instituto de Neurociências e Comportamento          

(INeC) da FMRP; 
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● Relatórios de atividades dos imóveis: Rua Mário de Andrade s/nº, Rua do            
Viveiro s/nº, Rua das Paineiras s/nº, Rua Func. Miguel Romualdo Aguiar           
Casa 01, Rua Func. Miguel Romualdo Aguiar Casa 02, Rua Pedreira de            
Freitas Casa 01, Rua Pedreira de Freitas Casa 02, Rua Pedreira de Freitas             
Casa 05, Rua Pedreira de Freitas Casa 06, Rua Pedreira de Freitas Casa 10              
e Rua Pedreira de Freitas Casa 11. 

 
➢ Comissão de Atendimento às Emergências Médicas do Campus         
de Ribeirão Preto 

● Continuidade da implantação do plano de ação do programa de atendimento           
às emergências médicas no Campus; 

● Recebimento de 227 ocorrências de socorro médico registradas pela Guarda          
Universitária, com análise dos procedimentos adotados a fim de aprimorá-los          
e encaminhamento das ocorrências, conforme o caso, ao SESMT-RP e às           
Unidades de Ensino/Órgãos do Campus para ciência e acompanhamento; 

● Observa-se um aumento anual nestes atendimentos, e que em 2015 foi de 90             
, 2016 foi de 195 e 2017, portanto, 227 ocorrências. 

● Realização de treinamento em Suporte Básico de Vida com Uso de           
Desfibrilador Externo Automático, no mês de março, para Agentes de          
Vigilância e Vigias da Guarda Universitária/PUSP-RP. 

 
➢ Comissão de Controle de Vetores e Animais do Campus de           
Ribeirão Preto 

● Realização de sete reuniões; 
● Renovação da Comissão no mês de fevereiro, conforme Portaria GP          

007/2017; 
● Participação da Comissão na recepção de calouros na FFCLRP e na           

EEFERP, tendo sido realizadas palestras nas quais foram abordados temas          
como: posse responsável de cães e gatos; animais sinantrópicos e          
peçonhentos (escorpião, aranha, cobra, abelha); morcegos e barbeiros; 

● Elaboração de placa com orientações às pessoas que passeiam com cães,           
para instalação na ciclovia do Campus. Foram confeccionadas duas         
unidades, tendo sido instalada uma na Av. Hélio Lourenço e a outra na Av.              
Luigi Rosiello; 

● Participação dos membros da Comissão em treinamento sobre manuseio de          
escorpiões, ministrado pela funcionária da Prefeitura Municipal de Ribeirão         
Preto e membro da Comissão, senhora Lúcia Antônia Taveira, no dia 27 de             
setembro; 

● Realização de mutirão contra a Dengue no dia 17 de novembro, tendo sido             
recolhidos dois caminhões de lixo e encaminhados ao Aterro Sanitário de           
Guatapará; 

● Encaminhamento de 4 fichas de notificação de parasitismo humano por          
carrapato ao setor responsável para análise do exemplar (carrapato) e          
orientações posteriores ao interessado; 

● Envio de ofício às Unidades do Campus, bem como às Divisões/Serviços e            
Seções da PUSP-RP, orientando os funcionários, docentes e alunos a se           
atentarem à proliferação do mosquito Aedes aegypti e evitarem os possíveis           
criadouros do mosquito. 
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➢ Comissão de Ética no Uso de Animais do Campus de Ribeirão            
Preto 

● Realização de reuniões mensais, nas quais foram analisados e aprovados 61           
projetos de pesquisa de acordo com os princípios éticos adotados pela           
Sociedade Brasileira de Ciência de Animais de Laboratório (SBCAL) e          
regulamentados pelo CONCEA (4 da EEFERP, 7 da EERP, 9 da FFCLRP, 40             
da FCFRP e 1 da PUSP-RP); 

● Visita aos biotérios de Unidades de Ensino cadastradas junto à Pró-Reitoria           
de Pesquisa da USP, com a finalidade de fiscalização. Integraram a equipe a             
presidente, a vice-presidente, um membro da CEUA e um médico veterinário           
credenciado. Foram verificadas as instalações dos biotérios, comparando-as        
com as informações apresentadas nos projetos de pesquisas enviados à          
CEUA; 

● Elaboração e envio de relatórios às Unidades visitadas; 
● Organização e apresentação do “8º Simpósio de Ética no Uso de Animais de             

Experimentação”, realizado nos dias 06 e 07 de novembro, contando com a            
participação de 10 palestrantes convidados e 75 participantes que tiveram          
frequência igual ou superior a 75% e obtiveram certificado. 

 
➢ Comissão de Meio Ambiente 

● Análise e atendimento de 84 solicitações das Unidades/Serviços do Campus          
e dos Órgãos/Instituições que ocupam o espaço físico do Campus. 

● Estas ações envolveram 194 extrações de árvores, 443 podas, 15 plantios           
concluídos e 2.840 reposições necessárias de espécies arbórias para         
compensação das extrações aprovadas. 

 
➢ Comissão de Prevenção e Proteção do Campus de Ribeirão          
Preto 

● Treinamento e orientações para a Guarda Universitária e equipe técnica de           
Informática da PUSP-RP sobre a operação do sistema "Web SIROO” e           
"Aplicativo Campus" para uso da comunidade USP; 

● Aprovação do projeto de abertura de cancelas em estacionamentos por uso           
de cartão USP; 

● Divulgação do “Aplicativo Campus“ aos alunos ingressantes na USP, na          
Semana de Recepção aos Calouros 2017 das unidades de ensino; 

● Análise e emissão de parecer das 26 solicitações de eventos de carácter            
festivo no Campus USP-RP; 

● Análise da interrupção temporária da interdição da rotatória entre a Rua           
Tenente Catão Roxo e Av. Prof. Hélio Lourenço e estudo para finalidade do             
semáforo em frente ao Restaurante Universitário do Campus; 

● Análise e discussão do Regulamento dos Ensaios das Baterias das          
agremiações estudantis das Unidades de Ensino do Campus USP de          
Ribeirão Preto; 

● Estudo da implantação do programa Vizinhança Solidária no Campus USP de           
Ribeirão Preto; 

● Atualização dos incisos XI (Chefe Técnico da Divisão do Espaço Físico da            
Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto) e XII (Chefe da Seção de             
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Fiscalização e Segurança da Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto) e            
alteração do inciso XIV (Representante da Seção Técnica de Informática da           
Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto) da Portaria CG nº 004, de             
07.03.2013. Para as referidas alterações, foi baixada a Portaria GC nº 12, de             
05.10.2017; 

● Discussão sobre o “Projeto de Consolidação de Área Livre para Ensaios           
Musicais” do Centro Acadêmico Flaviana Condeixa Favaretto/FEA-RP; 

● Proposta de instalação de placas nas portarias do Campus, informando que           
se trata de área monitorada por câmeras, e nas Áreas de Preservação            
Permanente (APPs) do Campus com a informação de que se tratam de áreas             
de realização de pesquisas, onde há câmeras instaladas e animais sendo           
monitorados; 

● Sugestão de alterações na Resolução nº 7168, de 24 de fevereiro de 2016,             
que disciplina a realização de eventos festivos no Campus USP de Ribeirão            
Preto, relacionadas à definição clara dos procedimentos para realização de          
eventos por pessoas sem vínculo formal com a USP e para a necessidade de              
contratação de serviços de segurança e de atendimento a emergências          
médicas para os eventos. 

 
➢ Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA 

● Participação dos membros no treinamento oferecido pelo SESMT-RP; 
● Realização de reuniões mensais em que foram analisados os acidentes de           

trabalho e as formas de prevenção; 
● Organização e realização da “XXVIII SIPAT”, no período de 25 a 29/09/2017,            

com uma média de 60 participantes por dia de evento; 
● Arrecadação de alimentos durante a SIPAT e encaminhados ao GATMO. 

➢ Comissão Interna do Programa USP Recicla 
● Renovação da Comissão, conforme Portaria GP 026, de 20.11.2017; 
● Realização de reuniões periódicas; 
● Participação dos membros no seminário “Política Nacional de Resíduos         

Sólidos: avanços e desafios de implementação e monitoramento de resíduos          
urbanos”, realizado no dia 16 de agosto de 2017, das 9h às 18h, no Auditório               
do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo - Campus             
de São Paulo; 

● Participação de um dos membros no Plano Diretor do Campus - GT            
Educação Ambiental. O Plano Diretor pretende discutir as políticas gerais do           
Campus, incluindo a Gestão Ambiental, que norteará os programas         
referentes a assuntos já existentes. 

 
➢ Comissão para Apuração de Acidentes com Veículos Oficiais do          
Campus USP de Ribeirão Preto - CAAVO 

No ano de 2017, a CAAVO consolidou seu papel no Campus de Ribeirão             
Preto com as Unidades de Ensino no que tange às orientações em casos de              
acidentes, realizando um trabalho de apuração dos fatos e responsabilidades, bem           
como conscientização do motorista para a direção defensiva. Ocorreram 3          
sindicâncias em 2017. 
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➢ Comissão Setorial do Sistema de Arquivo da USP 

● Participação de membro da Comissão no curso “Lei de Acesso à           
Informação”, promovido pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo, no dia            
27 de junho; 

● Levantamento e análise, de acordo com a Tabela de Temporalidade do           
SAUSP, dos processos guardados no Arquivo da Seção de Expediente que           
podem vir a ser eliminados; 

● Obtenção de conhecimentos sobre gestão documental e aplicação da Tabela          
de Temporalidade no âmbito da PUSP-RP por meio da leitura de livros            
referentes a essa temática e por meio de material obtido junto aos sites do              
Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), do Arquivo Nacional e do          
Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

 
➢ Grupo Setorial Pró-Calouro do Campus de Ribeirão Preto 

● Elaboração de faixas de boas-vindas aos calouros que foram fixadas nas três            
portarias de acesso ao Campus, no Restaurante Universitário, no CEFER e           
na Biblioteca Central. Outras oito faixas, destacando o nome da semana, sua            
data de realização e o número do telefone do Disque Trote, foram            
distribuídas a todas as Unidades de Ensino para serem fixadas nos locais            
mais frequentados pelos calouros. Foi providenciada também a locação de          
outdoor em via próxima ao Campus para divulgação do tema da campanha e             
do Disque Trote; 

 

 
Faixa de boas-vindas aos calouros 

 
● Acompanhamento na realização da “Semana de Recepção aos Calouros”, de          

06 a 10 de março, conforme a programação de cada Unidade de Ensino; 
● Realização da Calourada Unificada, no dia 08 de março, que reuniu 300            

alunos de todas as Unidades de Ensino para um café da manhã oferecido             
pela Prefeitura do Campus, no Restaurante Universitário; 

● Ações solidárias e de conscientização, palestras e eventos culturais foram          
algumas das atividades realizadas na “Semana de Recepção aos Calouros”          
na USP de Ribeirão Preto. Também foram realizadas nas Unidades de           
Ensino as palestras sobre segurança no Campus e sobre o Programa USP            
Recicla, com entrega das canecas. 

 
➢ Comissão Interna para Gestão da Qualidade e Produtividade 

● Levantamento com as Divisões da PUSP-RP quanto à previsão/demanda de          
treinamento/capacitação para os funcionários, visando à otimização e        
distribuição equitativa dos recursos orçamentários recebidos na alínea de         
Treinamento de Recursos Humanos na ordem de R$ 54.309,00. 
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● Análise de 141 solicitações de treinamento/capacitação das quais 78 foram          
efetivadas, sendo 10 do grupo básico, 54 do grupo técnico e 14 do nível              
superior.  

● Organização de Happy Hour em comemoração ao “Dia da Secretária”,          
realizado no dia 29 de setembro, no Hotel Pousada Santa Rita, uma cortesia             
do referido Hotel às secretárias da PUSP-RP. 

 
➢ Centro de Treinamento e Educação Continuada – CETEC 

● Realizou treinamento de Direção Defensiva para 37 funcionários da         
PUSP-RP, carga horária de 8 horas; 

● Treinamento de Reciclagem Bienal da NR-10 para 16 funcionários da          
PUSP-RP, e para 63 funcionários das Unidades de Ensino do Campus           
USP-RP). Carga horária: 20 horas. 

● Houve 3 agendamentos de Videoconferência (16 horas no total), 9          
agendamentos em salas de reuniões, e 4 agendamentos de treinamentos (9           
horas no total). 

 
➢ Seção Técnica de Informática – SCINFOR 

● Atendimento a 1.384 chamados técnicos, inclusive os relacionados à         
Segurança Eletrônica, e cobrindo todas as áreas de tecnologia; 

● Elaborou as especificações técnicas para equipamentos e tecnologias para         
vários projetos da PUSP-RP e suas divisões, além de atendimento às demais            
unidades do Campus.  

● Instalação de equipamentos para uso no sistema RUCARD Restaurante         
Universitário (7 leitores e 7 notebooks); 

● Substituiu todos os equipamentos de Ponto de Acesso Remoto à rede sem            
fio da Vila Estudantil; 

● Realizou treinamento GSuite ministrado por funcionário da SCINFOR à         
FFCLRP; 

● Realizou estudos sobre a viabilidade técnica de transmissões via IPTV das           
reuniões do Conselho Gestor; 

● Instalou equipamentos VOIP VVX 1500 POLYCOM para chefes técnicos e          
Gabinete da PUSP-RP; 

● Analisou a viabilidade técnica de contratação de empresa terceirizada para          
manutenção no Sistema de Comunicação (rádios e torre) utilizados pela          
Guarda Universitária; 

● Concluiu a inviabilidade técnica de fornecimento pelo CeTI-RP do Projeto          
Storage; 

● Realizou projeto para detecção automática de incêndio na mata do Campus           
USP de Ribeirão Preto, com aquisição de software e câmeras de segurança            
(em prospecção de tecnologia para futura análise da DVADM e PUSP-RP):           
finalizado por não haver interesse do solicitante; 

● Implantou um sistema informatizado para controle dos materiais do         
Restaurante Universitário: finalizado, tendo em vista a terceirização dos         
trabalhos no Restaurante Universitário; 

● Definiu as quantidades para participação no Projeto de Compras         
Centralizadas STI de switches, aparelhos telefônicos VOIP, APs (ponto de          
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acesso para rede sem fio) para futuras expansões, substituições, migração          
de alguns prédios PUSP-RP: quantidades encaminhadas à STI; 

● Realizou projeto de reforma de rede estruturada dos locais: Rádio USP, Casa            
13 da Rua Pedreira de Freitas, Casa 14 da Rua Paineiras, CREU; 

● Realizou projeto de reforma de rede estruturada dos locais: ADUSP e           
Restaurante do Campus; 

● Elaborou 112 requisições de compra via sistema Mercúrio para atendimento          
de demandas referentes aos usuários da PUSP-RP e SCINFOR; 

● Desenvolveu sistema de geração de boletos para cobrança de taxas na           
utilização dos serviços do CEFER pela comunidade externa; 

● Desenvolveu o software de automatização do fluxo de aprovação da          
hospedagem e geração de boleto para cobrança de taxa de estadia na Casa             
de Hóspedes; 

● Deu suporte técnico à implementação da mudança do sistema RUCARD,          
visando à adequação para leitura de QR Code gerado pelo aplicativo e-Card            
USP. 

 
➢ Serviço de Creche de Ribeirão Preto – SVCR-RP 

O Serviço de Creche de Ribeirão Preto, da Superintendência de Assistência           
Social (SAS), foi transferido para a estrutura da Prefeitura do Campus USP de           
Ribeirão Preto, com a denominação de Serviço de Creche - RP, conforme Portaria             
GR Nº 6819, de 20.01.2017 e Portaria GR Nº 6863, de 14.02.2017. Conta com 32               
servidores sendo 9 do grupo básico, 20 do grupo técnico e 3 de nível superior.  

Em 2017 foram atendidas 66 crianças, sendo organizadas em 6          
agrupamentos, e divididas em dois módulos, e compreendendo quase todas as           
unidades do campus.  

 
● A creche forneceu 45.388 refeições em 2017, com maiores picos nos meses            

de maio e agosto de 2017.  
● Ocorreram 23 reuniões com as famílias, com os temas Organização do           

Tempo e Espaço; Metas 2017; Avaliação Adaptação; Sexualidade Infantil;         
Alimentação; Mordidas; Aquisição da Linguagem Escrita; Lobo, Bruxas e Cia          
- medos na infância; Avaliação semestral; Desenvolvimento Infantil; 

● Houve o monitoramento de 14 visitas recebidas, atendendo a 298 visitantes           
procedentes de várias instituições estaduais e nacionais.  

● Ocorreram reuniões semanais e mensais para continuidade do Programa de          
Formação Continuada, que teve início em 2007 com o tema “A Literatura            
Infantil e Interações entre Diferentes Faixas Etárias”. Houve ainda oficinas e           
avaliação do programa ao longo do ano; 

● Realizado estágios com a participação de 57 alunos dos cursos de           
graduação das Unidades de Ensino e Pesquisa do Campus; 

● Foram desenvolvidas 9 pesquisas com a participação de 10 pesquisadores          
(alunos e docentes) dos cursos de graduação e pós-graduação das Unidades           
de Ensino e Pesquisa do Campus e UNICAMP; 

● Foi criada e mantida a página da Creche/Pré-Escola Carochinha no          
facebook, com assessoria da Divisão de Comunicação Polo Ribeirão Preto,          
da Superintendência de Comunicação Social; 
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● Foram promovidos importantes projetos culturais e eventos, como        
piqueniques e festa junina, e festa de encerramento do ano com as crianças             
e familiares. 

 
➢ DIVISÃO ADMINISTRATIVA – DVADM 

A DVADM tem como missão prestar serviços de qualidade para a PUSP-RP            
no planejamento e coordenação dos serviços de proteção ao patrimônio e à            
comunidade , do fluxo e da preservação de informações, da manutenção de            
condições de salubridade e asseio na conservação predial e das políticas de gestão             
de pessoas e da gestão de contratos de serviços terceirizados. Para tanto, a             
DVADM conta com 115 funcionários distribuídos dentre 11 setores e seções. 

Suas principais atividades em 2017 foram: 
● Análise e encaminhamento dos documentos e processos gerados e         

tramitados pela Divisão Administrativa, com destaque para as ocorrências da          
Guarda Universitária; 

● Participação de funcionária como membro da Comissão de Prevenção e          
Proteção do Campus USP de Ribeirão Preto na gestão do Programa USP            
Recicla; 

● Triagem das solicitações de realização de eventos encaminhadas à         
Comissão de Prevenção e Proteção do Campus USP de Ribeirão Preto; 

● Participação de funcionária como secretária na Comissão de Atendimento às          
Emergências Médicas do Campus USP de Ribeirão Preto e na Comissão de            
Prevenção e Proteção do Campus USP de Ribeirão Preto; 

● Gerenciamento do Sistema USP Oportunidades no âmbito da PUSP-RP; 
● Participação em reuniões e em entrevistas do Grupo de Trabalho –           

Restaurante, acompanhamento da realocação dos servidores da Seção de         
Alimentação e instrução do processo de contrato desses servidores com o           
Relatório de Desempenho no Estágio de Experimentação para Alteração de          
Função;  

● Análise periódica das necessidades de serviços e materiais apresentadas         
pelos setores vinculados à Divisão Administrativa, ordenando as demandas         
prioritariamente, a fim de compor o planejamento orçamentário da PUSP-RP; 

● Consecução de recursos com a Superintendência de Prevenção e Proteção          
Universitária para aquisição de câmeras para as portarias do Campus e para            
a reforma da sede da Guarda Universitária e da sede do Setor de Vigilância; 

● Coordenação da parceria com o Programa de Educação para o Trânsito           
(PROGET), da TRANSERP, para realização de campanhas educativas de         
trânsito no Campus, com a participação da Guarda Universitária, tendo sido           
realizada a campanha “Dia Mundial sem Carro” e atividades nas portarias do            
Campus durante a “Semana Nacional de Trânsito”; 

● Reuniões periódicas com os supervisores das empresas contratadas para a          
prestação de serviços terceirizados de vigilância/segurança patrimonial e de         
controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios e com os fiscais            
administrativos e operacionais das Unidades de Ensino atendidas por esses          
contratos; 

● Reuniões periódicas com o supervisor da empresa contratada para a          
prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial; 
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● Gestão do contrato de prestação de serviço de operacionalização de          
pronto-socorrismo (ambulância); 

● Realização e implantação de dois aditamentos ao contrato de serviços de           
vigilância/segurança patrimonial, sendo o primeiro para inclusão/exclusão de        
postos na FMRP; e o segundo para prorrogação contratual por mais um            
período de 12 meses, para exclusão de posto na EERP e para inclusão de              
posto na  
PUSP-RP; 

● Realização e implantação de dois aditamentos ao contrato de serviços de           
controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios, sendo o primeiro           
para inclusão/exclusão de postos na EEFERP e na FEA-RP e para a            
prorrogação contratual por mais um período de 12 meses; e o segundo para             
inclusão/exclusão de postos na PUSP-RP e na EERP; 

● Elaboração de planilhas de metragem, frequência e de custos, organização e           
implantação de dois aditamentos ao contrato de limpeza, asseio e          
conservação predial na PUSP-RP, sendo o primeiro para alteração da          
frequência de limpeza de prédios e o segundo para inclusão do IEA Polo             
Ribeirão Preto e da Casa 14 da Rua das Paineiras. 

 
➢ Escritório de Apoio Avançado Ribeirão Preto 

● Coordenação, planejamento e operacionalização da integração da Seção de         
Fiscalização e Segurança com a Policia Militar para diminuir o número de            
furtos de veículos no Campus; 

● Reunião integrada com o Hospital das Clínicas, Guarda Universitária e          
Polícia Militar para a retirada de cavaletes que interditaram a rotatória da Rua             
Tenente Catão Roxo com Rua Professor Hélio Lourenço; 

● Planejamento e reuniões com Diretores das Unidades de Ensino do Campus,           
Polícia Militar, Setores da PUSP-RP e discentes para implantação do          
programa da Polícia Militar “Vizinhança Solidária”;  

● Solicitação à PUSP-RP de revisão do sistema de comunicação do Campus; 
● Reuniões periódicas com a Divisão de Manutenção e Operação a fim de            

traçar estratégias de melhorias nos aceiros da área rural e recolhimento de            
detritos no Campus; 

● Estudo contínuo com a Seção de Fiscalização e Segurança e com os            
agentes de vigilância, visando melhorias na fiscalização da área de floresta e            
no combate a incêndios; 

● Providências com a ANATEL para pagamento de boleto pela PUSP-RP de           
taxa anual (FISTEL) de funcionamento do sistema de comunicação da          
Guarda Universitária referente ao ano de 2017; 

● Reuniões com a Comissão Para Apurar Denúncias de Violência Contra as           
Mulheres e Gênero no Campus de Ribeirão Preto (CAV - Mulheres USP-RP)            
e com a Polícia Militar para estabelecimento e adoção de medidas           
preventivas para minimizar violência contra mulheres e gêneros; 

● Reuniões e assessoria no Hemocentro para tratar de medidas de prevenção           
e melhorias no sistema de segurança interno; 

● Planejamento e reunião com alunos responsáveis pelo “Workshop de         
Medicina 2017”, Guarda Universitária e Polícia Militar para operacionalização         
do evento; 
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● Planejamento e reunião com a TRANSERP (empresa responsável pela         
gestão de trânsito em Ribeirão Preto), Guarda Universitária e Polícia Militar           
para a implantação do programa “Maio Amarelo”; 

● Supervisão da fiscalização técnica dos 76 postos de serviços terceirizados de           
vigilância/segurança patrimonial distribuídos na EEFERP, EERP, FCFRP,       
FDRP, FEA-RP, FFCLRP, FMRP, FORP e PUSP-RP; 

● Supervisão da fiscalização técnica dos 40 postos de serviços terceirizados de           
controle, operação e fiscalização de portarias distribuídos na EEFERP,         
FCFRP, FDRP, FEA-RP, FMRP, FORP e PUSP-RP; 

● Gestão qualitativa, por meio de reuniões com os encarregados das empresas           
terceirizadas, para propor melhorias na qualidade dos serviços contratados; 

● Análise das necessidades da Guarda Universitária e consecução com a          
Superintendência de Prevenção e Proteção Universitária da USP de recursos          
financeiros para aquisição de câmeras de segurança, para a reforma da sede            
da Seção de Fiscalização e Segurança e do Setor de Vigilância PUSP-RP e             
para a compra das pás para os 34 desfibriladores externos automáticos do            
Campus de Ribeirão Preto; 

● Análises periódicas das necessidades de serviços e materiais da Guarda          
Universitária, em conjunto com a Seção de Fiscalização e Segurança,          
ordenando prioritariamente as demandas, a fim de compor o planejamento          
orçamentário da Divisão Administrativa; 

● Assessoria em assuntos de segurança para tomada de decisão da Seção de            
Atendimento Social; 

● Reuniões com a Divisão de Atendimento à Comunidade, traçando estratégias          
de melhorias de segurança nas moradias estudantis do Campus, nas Casas           
de Hóspedes e no Restaurante Universitário; 

● Palestras periódicas aos moradores da Vila Estudantil, do CREU e do Bloco            
F e nas Unidades de Ensino do Campus sobre “Noções Básicas de            
Segurança”; 

● Realização de palestras na Semana de Recepção aos Calouros do Campus,           
ministradas pelo Escritório de Apoio Avançado Ribeirão Preto e por agentes           
de vigilância, e coordenação da participação da Polícia Militar; 

● Planejamento, reuniões e providências operacionais para a realização da 2ª          
Corrida EPTV, em junho de 2017, cujo trajeto incluiu passagem pelas vias do             
Campus; 

● Planejamento e execução de ações de proteção e prevenção, integrando os           
servidores da Seção de Fiscalização e Segurança, para a guarda do prédio            
administrativo da PUSP-RP durante o período de armazenamento das provas          
do Vestibular FUVEST 2018 entre os dias 26 a 29/11/2017 e de 07 a              
11/01/2018; 

● Participação de funcionário como membro na Comissão de Prevenção e          
Proteção do Campus USP de Ribeirão Preto, na Comissão de Atendimento           
às Emergências Médicas do Campus USP de Ribeirão Preto e no Grupo            
Setorial Pró-Calouro do Campus USP de Ribeirão Preto; 

● Reuniões periódicas com o Corpo de Bombeiros, abordando otimização e          
estratégias técnicas de combate a incêndios e preservação da área de           
floresta do Campus e de edificações; 
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● Reuniões com as Polícias Militar, Ambiental e Civil para traçar planos e            
metas no intuito de diminuir o índice de delitos e ocorrências no Campus; 

● Desenvolvimento de ações integradas com a TRANSERP e com o          
SESMT-HCFMRP/USP para conscientização e respeito às normas de trânsito         
a fim de coibir acidentes e organização de palestra ministrada pela Polícia            
Militar sobre ações preventivas no trânsito como parte da “Semana Nacional           
de Trânsito”; 

● Reunião integrada com a área de segurança do HCFMRP/USP para projetos           
de melhorias de segurança nas áreas comuns e assessoria em assuntos           
compartilhados na gestão interna. 

 
➢ Seção de Fiscalização e Segurança 

● Proporcionaram a supervisão e coordenação das atividades desenvolvidas        
pelos Setores de Guarda Universitária – Equipes I, II e III e pelos Setores de               
Vigilância Universitária – Equipes I, II e III; 
 

Setores de Guarda Universitária 
● Em 2017 realizaram palestras na Semana do Calouro com o tema           

“Segurança no Campus”, proferidas pela Polícia Militar e por agentes de           
vigilância na EEFERP, EERP, FCFRP, FEA-RP, FFCLRP e FORP; 

● Promoveram a operação e divulgação do Aplicativo de Segurança SIROO,          
em conjunto com o Escritório de Apoio Avançado Ribeirão Preto, nas           
Unidades de Ensino do Campus; 

● Fiscalização operacional dos 76 postos de serviços terceirizados de         
vigilância/segurança patrimonial distribuídos na EEFERP, EERP, FCFRP,       
FDRP, FEA-RP, FFCLRP, FMRP, FORP e PUSP-RP; 

● Fiscalização operacional dos 40 postos de serviços terceirizados de controle,          
operação e fiscalização de portarias distribuídos na EEFERP, EERP, FCFRP,          
FDRP, FEA-RP, FMRP, FORP e PUSP-RP; 

● Participação na gestão qualitativa, por meio de reuniões com os          
encarregados das empresas terceirizadas, para aprimorar a execução dos         
serviços contratados de portaria e de vigilância; 

● Participação de funcionário como membro na Comissão de Prevenção e          
Proteção do Campus USP de Ribeirão Preto, na Comissão de Atendimento           
às Emergências Médicas do Campus USP de Ribeirão Preto e no Grupo            
Setorial Pró-Calouro do Campus; 

● Realização de ações, em parceria com a TRANSERP, como parte da           
“Semana Nacional de Trânsito”; 

● Entrega de 2.500 selos USP para os veículos cadastrados;  
● Emissão de 250 carteirinhas de identificação dos alunos dos cursos          

oferecidos no Campus pela FUNDACE; 
● Acompanhamento e intermediação de 210 socorros médicos; 
● Acompanhamento, apoio e sinalização em diversos eventos esportivos e         

acadêmicos realizados no interior do Campus; 
● Continuidade da equipe destinada à preservação da área florestal, visando          

coibir infratores e a combater incêndios com maior rapidez; 
● Apreensão de animais e equipamentos de pesca no Campus; 
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● Promoção de diversas ações preventivas e de apoio à comunidade uspiana.           
Parte dessa atividade da Seção representou 30% das ocorrências. 

 
A Tabela abaixo apresenta os principais tipos de ocorrências registradas em           

2017. 
 

Tabela – Estatística da Segurança do Campus 
Tipo de ocorrência 2015 2016 2017 

Acidentes de trânsito 60 40 42 

Auxílio ao público 523 278 241 

Danos ao patrimônio e a terceiros 42 38 34 

Caça/ Pesca 17 76 78 

Emergências Médicas 83 179 210 

Furtos de veículos 41 25 12 

Incêndios 12 12 19 

Indivíduos em atitudes suspeitas 22 24 8 

Infração de trânsito 16 6 19 

Outros 135 35 102 

Tentativa de furtos, furtos e roubos 46 52 50 

Total 997 765 815 
 

● Equipe de telemonitoramento: consulta de ocorrências, elaboração de        
relatórios, fornecimento de dados aos agentes de vigilância, organização de          
arquivos, cadastramento de veículos e elaboração das Estatísticas e de          
Mapas de Risco que são fixados em pontos estratégicos do Campus, 

● Zelo pelo patrimônio. 
 

Setores de Vigilância Universitária 
● Vigilância 24 horas no prédio da Administração da PUSP-RP, de 26 a            

29/11/2017 e de 07 a 11/01/2018 – período de guarda das provas do             
Vestibular FUVEST 2018, garantindo a segurança e o acesso da equipe da            
FUVEST ao prédio; 

● Apoio de vigias em posto noturno de vigilância na EEFERP, posto diurno            
FFCLRP, CEFER e Biblioteca Central em razão da redução de postos           
terceirizados; 

● Atendimento ao público em Unidades de Ensino e em Setores da PUSP-RP            
realizado pelos vigias de acordo com o quanto solicitado durante o ano de             
2017, muitas vezes em caráter de emergência. 

 
➢ Seção de Encadernação 

● Encadernação em capa dura (1.259 em 2015, 1.181 em 2016 e 1.119 em             
2017) do acervo bibliográfico da Biblioteca Central, da documentação         
administrativa das Unidades de Ensino do Campus, tais como: ofícios, atas,           
empenhos, notas, laudos de autópsias, etc.; Foram executados  
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● Encadernação em espiral, brochura, blocagem, confecção de pastas, cortes         
diversos de papéis e plásticos; 

● Limpeza e recuperação de livros antigos. 
● Encadernação de 430 volumes em espiral, além da encadernação de 1.119           

volumes em capa dura, totalizando 1.549 volumes; 
● Análises periódicas das necessidades de serviços e materiais da Seção de           

Encadernação, ordenando prioritariamente as demandas, a fim de compor o          
planejamento orçamentário da Divisão Administrativa. 

 
➢ Seção de Expediente 

● Autuação de 1.171 processos e de 1.457 protocolados; 
● Arquivamento de 2.358 processos no arquivo deslizante da Seção de          

Expediente; 
● Continuidade da identificação das caixas onde os vários processos de um           

mesmo funcionário (Contrato, Contagem de tempo de serviço, Afastamento,         
Pensão alimentícia) estão arquivados e remanejamento destes para uma         
mesma caixa a fim de facilitar a localização; 

● Fiscalização operacional do contrato com a Empresa Brasileira de Correios e           
Telégrafos para postagem da documentação da PUSP-RP; 

● Análise dos processos sobre assuntos financeiros anteriores a 2006         
passíveis de eliminação; 

● Controle efetivo dos processos/protocolados extraviados e cobrança aos        
Setores da PUSP-RP para localização e regularização da tramitação no          
sistema Proteos; 

● Orientação aos funcionários da PUSP-RP a respeito dos procedimentos         
corretos quanto à utilização do sistema Proteos; 

● Instrução dos servidores da Seção de Alimentação que foram realocados em           
setores administrativos sobre as funcionalidades do sistema Proteos e como          
utilizá-las corretamente; 

● Continuidade do trabalho de juntada dos processos não automatizados de          
funcionários aos processos já automatizados; 

● Conferência de todos os processos arquivados na Seção de Expediente para           
verificar se eles se encontram em suas respectivas caixas-arquivo; 

● Solicitação a diversos Setores da USP do encaminhamento de processos à           
Seção de Expediente para proceder à juntada de um grande número de            
documentos avulsos e protocolados que se encontravam na Seção. 

● Análises periódicas das necessidades de serviços e materiais da Seção de           
Expediente, ordenando prioritariamente as demandas, a fim de compor o          
planejamento orçamentário da Divisão Administrativa. 

 
➢ Seção de Serviços Gerais 

● Realizaram fiscalização de setores terceirizados de limpeza, sendo 77         
prédios para limpeza predial, distribuídos em 5 regiões, e 41.187,87 m² de            
áreas externas de varrição de passeios e arruamentos. 

● Elaboração da escala de serviços de limpeza nos prédios da PUSP-RP para            
o contrato de serviços de limpeza, asseio e conservação predial; 
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● Auxílio à DVADM/PUSP-RP no aditamento de áreas do prédio IEA Polo           
Ribeirão Preto e da Casa 14 da Rua das Paineiras para o contrato de              
serviços de limpeza, asseio e conservação predial; 

● Revisão e adequação periódicas da escala de serviços de limpeza nos           
prédios da PUSP-RP para o contrato de serviços de limpeza, asseio e            
conservação predial; 

● Reuniões quinzenais entre os fiscais da Seção, supervisor e encarregada da           
empresa prestadora dos serviços terceirizados de limpeza;Reunião com a         
empresa prestadora de serviços de manutenção e limpeza para orientações          
sobre a quantidade e a qualidade de produtos utilizados nos serviços de            
manutenção e limpeza; 

● Reunião com a empresa prestadora de serviços de manutenção e limpeza           
para orientações relacionadas à manutenção e conservação dos contêineres         
de materiais recicláveis; 

● Apoio dos funcionários da Seção de Serviços Gerais à Comissão Local do            
Programa USP Recicla para pesagem de lixo comum e distribuição dos           
contêineres para coleta de materiais recicláveis; 

● Assessoria ao Programa USP Recicla na definição de locais apropriados para           
distribuição de contêineres; 

● Acompanhamento da coleta dos materiais recicláveis realizada pela        
Cooperativa Mãos Dadas; 

● Apoio à Seção de Almoxarifado no controle da qualidade dos materiais de            
limpeza utilizados nos Setores da PUSP-RP para pregão; 

● Orientações, elaboração de requisição de compra e acompanhamento dos         
serviços de recarga e manutenção dos extintores dos prédios da PUSP-RP; 

● Alcance de resultado satisfatório no Relatório de Análise Qualitativa dos          
Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Predial realizada pela equipe de           
fiscalização da Seção de Serviços Gerais a partir da observação in loco dos             
prédios da PUSP-RP. 

● Análises periódicas das necessidades de serviços e materiais da Seção de           
Serviços Gerais, ordenando prioritariamente as demandas, a fim de compor o           
planejamento orçamentário da Divisão Administrativa. 

 
➢ DIVISÃO DE APOIO TRANSITÓRIO – DVAPTRA 

A DVAPTRA tem como missão contribuir para a produção de conhecimentos           
no Campus de Ribeirão Preto por intermédio da pesquisa bibliográfica, laboratorial e            
serviços prestados pela Biblioteca Central, Biotério Geral, Laboratório de Resíduos          
Químicos e Ponto de Apoio da FAPESP, bem como dar suporte à Gestão de              
Contratos e às Comissões da Biblioteca Central, do Biotério Geral, do Laboratório            
de Resíduos Químicos (LRQ), de Ética no Uso de Animais (CEUA) e Comissão para              
apuração de Acidentes (CAAVO). A DVAPTRA possui 70 servidores, sendo 28 do            
grupo básico, 27 técnicos e 15 de nível superior. 

Suas principais atividades em 2017 foram: 
● Continuidade das atividades das Comissões Assessoras da Biblioteca        

Central, do Biotério Geral, do Laboratório de Resíduos Químicos e da CEUA; 
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● Obtenção de recursos da Comissão de Orçamento e Patrimônio da USP, no            
valor de R$400.000,00, como auxílio na aquisição de ração animal do           
Biotério Geral;  

● Crescimento em torno de 8,56% no número de contratos encaminhados          
(n=4.201) pelo Posto FAPESP em relação a 2016 (n=3.870) e salto           
qualitativo na agilidade do atendimento ao público em virtude da adequação           
no site da Fundação que possibilitou uma redução de aproximadamente 23%           
no número de Pareceres Confidenciais encaminhados em 2017; 

 
➢ Gestão de Contratos 

● Gestão do contrato de serviços de limpeza, asseio e conservação predial           
com frequência diferenciada, contrato centralizado; 

● Gestão do contrato de serviço de nutrição e alimentação para o preparo e             
distribuição de refeições destinadas à comunidade da Universidade de São          
Paulo, Campus USP de Ribeirão Preto; 

● Gestão do contrato de serviço de técnica hospitalar da UBAS/RP Campus           
USP de Ribeirão Preto; 

● Gestão do contrato de serviço de conservação e manutenção de áreas           
verdes do Campus USP de Ribeirão Preto; 

● Gestão do contrato de serviço de transporte urbano sob regime de fretamento            
contínuo destinado aos usuários do Campus USP de Ribeirão Preto; 

● Gestão do contrato de serviço de manutenção preventiva e corretiva de grupo            
gerador do Biotério Geral do Campus USP de Ribeirão Preto; 

● Gestão do contrato de serviço de manutenção preventiva e corretiva de grupo            
gerador da Guarda Universitária, Seção de Alimentação, Rádio USP e Torre           
da Rádio USP; 

● Gestão do contrato de serviço de manutenção preventiva e corretiva em           
aparelhos de ar condicionado instalados em prédios da Prefeitura do Campus           
USP de Ribeirão Preto; 

● Gestão do contrato de lavanderia e tinturaria da Casa de Hóspedes           
Estrangeiros, Casa de Hóspedes, UBAS-RP, Seção de Parques e Jardins,          
copa da PUSP-RP, Serviço de Biotério, USP Recicla e Laboratórios de           
Resíduos Químicos; 

● Gestão de contrato de serviços de conservação e recuperação do meio           
ambiente; 

● Gestão de contrato de serviço de manutenção em elevadores da Biblioteca; 
● Gestão de contrato de serviço de manutenção em elevadores da Vila           

Estudantil; 
● Gestão de contrato de serviço de manutenção preventiva, corretiva e          

periódica dos equipamentos da academia de musculação do CEFER; 
● Gestão de contrato de serviço de manutenção preventiva e corretiva das           

câmeras da PUSP-RP. 
 
➢ Serviço de Biblioteca 

● Correção de 12.598 referências bibliográficas de acordo com ABNT, APA,          
Vancouver e normas específicas das revistas científicas; 

● Disponibilização de 719.614 volumes dentre livros, monografias, separatas,        
teses, peródicos, CDs, DVDs e partituras; 
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● Colaboração com os editores científicos da Psicologia mediante a         
normalização dos artigos científicos submetidos à publicação das revistas:         
Memorandum, Paidéia, Revista Brasileira de Orientação Profissional e        
Revista da SPAGESP; 

● Disponibilização de 627 registros de teses na Biblioteca Digital de Teses e            
Dissertações da USP; 

● Indexação de 570 artigos científicos para alimentação de bases de dados na            
Biblioteca Virtual em Saúde BVS/BIREME e na Rede Brasileira de Bibliotecas           
da Área de Psicologia (ReBAP); 

● Participação de funcionários como membro na Comissão Assessora da         
Biblioteca Central; 

● Atendimento a usuários: 128.343 consultas, 48.262 empréstimos       
domiciliares, 1.037 empréstimos entre bibliotecas e 4.848 fotocópias. 

● Treinamento de usuários, em 48 oportunidades, atendendo a 1.163 alunos e           
244 horas de carga horária total.  

 
➢ Serviço de Biotério 

● Participação de funcionários como membros da Comissão Assessora do         
Biotério Geral, Comitês de Ética no Uso de Animais, Rede de Biotérios da             
Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, Comissões de Sindicância, Comissão da          
Qualidade e Produtividade, Comissão de Controle de Vetores e Animais, etc.; 

● Em 2017 foram no total consumidos, vendidos ou doados 66.992 animais,           
dentre camundongos, cobaias, coelhos, Rato Wistar hannover, Rato Wistar         
Rib. Preto e Rato Sprague Dawley, beneficiando a EEFERP, EERP, FCFRP,           
FFCLRP, FMRP e FORP. 

 
➢ Laboratório de Resíduos Químicos 

● Desenvolvimento de projetos e estágios supervisionados com três alunos de          
graduação da USP (apoio da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de            
Ribeirão Preto – FFCLRP/USP); 

● Apresentação de palestras para funcionários e estudantes, visando à         
divulgação do PGRQ existente no Campus e orientações sobre tratamento de           
resíduos químicos; 

● Elaboração e desenvolvimento do projeto “Degradação Anaeróbia de        
Resíduos Orgânicos Perigosos e Tratamento de Resíduos Contendo Metais         
Altamente Tóxicos por Processos Biológicos” (participação de três        
estagiários); 

● Colaboração técnica em grupos de trabalho/pesquisa relacionados à        
Temática Ambiental; 

● Atendimento a 71 solicitações de coleta e tratamento de resíduos químicos           
nas diversas Unidades do Campus, resultando em um total de 3.279,5 Kg de             
resíduos químicos tratados pelo LRQ. 

● A LRQ reutilizou na unidade geradora, 221 litros de material recuperado. 
● Realizou 8 Palestras e cursos ministrados a diferentes unidades do Campus           

de Ribeirão Preto. 
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➢ DIVISÃO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE –       
DVATCOM 

A DVATCOM tem como missão proporcionar à comunidade o acesso aos           
recursos institucionais destinados às áreas sociais, culturais e esportivas, com suas           
ações se efetivando na comunidade intra e extra Campus. Buscar despertar nos            
seus usuários – diretos e indiretos – a reflexão e a consciência crítica, auxiliando-os              
na formulação de ações responsáveis e éticas voltadas à construção da cidadania,            
bem como ao apoio à formação universitária e valores humanos. Para tanto, a             
DVATCOM possui 71 servidores, sendo 39 do grupo básico, 11 do grupo técnico e              
21 do nível superior. 

● Em 2017 permitiu a participação de funcionário como membro na Comissão           
Interdisciplinar USP-Diversidade; 

● Apoio na organização da “2ª Semana USP de Ciência e Tecnologia e Cultura             
e Extensão Universitária”; 

● Divulgação de apresentações do Coral da USP Ribeirão Preto e de eventos            
do GrACEx-RP na Agenda Cultural do Campus; 

● Participação de funcionário como membro na Comissão Interdisciplinar que         
desenvolve ações e projetos socioambientais e de qualidade de vida aos           
usuários e funcionários do Restaurante Universitário (REFAzer); 

● Coordenação e atuação no GT Restaurante, constituído pelo Prefeito do          
Campus com o intuito de coordenar as diferentes etapas do processo de            
terceirização do Restaurante Universitário do Campus USP de Ribeirão         
Preto, implantando nova dinâmica de trabalho na Seção de Alimentação,          
transferência de servidores para outras Seções da PUSP-RP e Unidades de           
Ensino, além de processo de alteração de funções dos diferentes servidores           
daquela Seção; 

● Realização de vários eventos promovidos pelo grupo coordenador das         
atividades de cultura e extensão universitária nas unidades do Campus USP           
de Ribeirão Preto. 

 
➢ Coral da USP Ribeirão Preto 

O Coral da USP Ribeirão Preto disponibilizou às comunidades interna e           
externa da Universidade a possibilidade da experiência coral, tendo cada grupo           
composições, repertórios e objetivos artísticos diversificados. Em 2017, o Coral da           
USP Ribeirão Preto realizou trabalhos semanalmente com 52 pessoas (21 do Grupo            
Madrigal Revivis e 31 do Grupo Feminino Zênite). 

● Participação de funcionário como representante da Prefeitura do Campus         
USP Ribeirão Preto no Grupo Coordenador de Atividades de Cultura e           
Extensão Universitária do Campus USP de Ribeirão Preto; 

● Assessoria a 90 pessoas do Coral da USP São Carlos (atividades semanais,            
às quintas-feiras, e apresentações); 

● Assessoria a 140 crianças de 4 a 6 anos do Coral Jovem da Escola Sathya               
Sai, Projeto Ribeirão Verde (atividades semanais, às sextas-feiras); 

● Parceria com a Rede Cultural Luther King de São Paulo para participação            
dos cantores do Madrigal Revivis em concertos e ensaios na cidade de São             
Paulo, nos quais receberam orientação vocal de Davide Rocca, cantor do           
Theatro Municipal de São Paulo e professor em Milão/Itália; 
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● Parceria com a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto para participação dos           
cantores em concertos sinfônicos, como Concerto de Estreia da Temporada          
2017 e Natal Luz no Theatro Pedro II (Madrigal Revivis, Zênite e Coral Jovem              
Sathya Sai); 

● Co-Coordenação de 8 projetos pelo maestro Sergio Alberto de Oliveira          
aprovados pela PRCEU e PRG em colaboração com docentes de Unidades           
do Campus de Ribeirão Preto e de São Carlos, e incluindo 18 bolsas de              
estudo. 

● Apresentações realizadas pelos corais em vários eventos e com publico total           
estimado de 11.100 espectadores.  

● O grupo Madrigal Revivis selecionou 9 candidatos novos que foram          
agregados ao grupo; 

● Aproximadamente 25 mil internautas acessaram as páginas do Facebook         
pertencentes aos corais em 2017; 

● Atividade dos monitores-bosistas foram registrados em 61 atividades de         
ensaios, 25 apresentações, 18 edições e 5 arranjos; 

 
➢ Serviço de Promoção Social 

● Acompanhamento e incentivo a programas e propostas das Seções de          
Atendimento Social, Moradias e Alimentação; 

● Promoção de programas de acompanhamento e atendimento psicossocial a         
alunos do Campus e funcionários da PUSP-RP; 

● Apoio e desenvolvimento de projetos e programas para os moradores do           
CREU; 

● Participação em reuniões, visando à integração da rede de serviços do           
Campus USP-RP, interdependentes, e que prestam atendimento e apoio aos          
funcionários da USP - Campus Ribeirão Preto com problemas relacionados a           
álcool e drogas (CAFUSP); 

● Participação ativa de funcionário como membro na Comissão Interdisciplinar         
que desenvolve ações e projetos socioambientais e de qualidade de vida dos            
usuários e funcionários do Restaurante Universitário (REFAzer); 

● Contribuição, por meio de relatórios e levantamentos, na elevação do número           
de programas de apoio destinados aos graduandos do Campus USP de           
Ribeirão Preto. 

 
➢ Centro de Orientação Psicológica – COPi 

● Realização de 1.814 atendimentos pela equipe do COPi* aos alunos do           
Campus USP de Ribeirão Preto e aos servidores da PUSP-RP que           
apresentam dificuldades de ordem psicológica, número muito superior aos         
contabilizados em 2015 (n=1.066) e 2016 (n=1.089); 

● Continuidade das parcerias e projetos com o Serviço Social/Atendimento         
Social na tentativa de soluções para problemas de relacionamentos na          
Moradia Estudantil, envolvendo e responsabilizando os alunos/moradores na        
busca de soluções criativas e inovadoras; 

● Continuidade e incremento do estágio em parceria com a Psicologia/FFCLRP          
para atendimento de alunos e funcionários com dificuldades psicológicas e          
problemas relacionados a álcool e drogas, congregando assistência e         
formação ao aluno USP; 
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● Participação efetiva no CAFUSP, que reúne diferentes profissionais de         
diversos serviços da USP, com a proposta de atendimento aos funcionários           
com problemas relacionados a álcool e drogas no Campus, estabelecendo          
fluxo de atendimento a tais servidores. 

● Durante o ano de 2017, houve cinco exibições e debates que ocorreram no             
Anfiteatro da Faculdade de Direito do Campus USP de Ribeirão Preto (Bloco            
D, sala 226), alcançando um público direto de 195 pessoas, Cine Cult USP             
“Projeções e Reflexões”. 

 
➢ Centro Multidisciplinar de Promoção da Saúde e Prevenção de          
Doenças 

● Projeto de Reeducação Alimentar coordenado por docente da Escola de          
Enfermagem de Ribeirão Preto; foram 200 pessoas atendidas em 660          
atendimentos; 

● Apoio a diversos cursos e treinamentos oferecidos pelo SESMT-RP aos          
servidores do Campus: Brigada de Incêndios; Cursos CIPA; Palestras e          
Treinamentos diversos. Foram 270 pessoas atendidas, 1.200 atendimentos. 

● Empréstimo do espaço para realização de palestras e treinamentos aos          
Setores, Seções e Serviços da PUSP-RP. 

 
➢ Seção de Alimentação 

Após o processo de terceirização do Restaurante Universitário, realizado em          
2017, o Restaurante passou a contar com 11 servidores, sendo uma nutricionista,            
três técnicos em nutrição e dietética e sete auxiliares de administração. 

● Fornecimento de 554.464 refeições (almoço e jantar) e 34.008 cafés da           
manhã; 

● Realização do café da manhã no dia da Calourada Unificada, atendendo 402            
pessoas. 

 
➢ Seção de Atendimento Social – Serviço Social 

● Desenvolvimento do Programa de Apoio à Permanência e Formação         
Estudantil (PAPFE), no qual foi observado novamente que houve aumento da           
demanda de alunos pleiteantes do referido programa. Mesmo assim, todos os           
1.571 alunos com qualificação final no Perfil 1 de necessidade          
socioeconômica foram atendidos nos apoios solicitados; 

● Participação de funcionário como membro na Comissão de Avaliação de          
Critérios de Concessão de Bolsas para Estudantes na área de Competência           
da SAS, constituída pelo Superintendente de Assistência Social da         
Universidade de São Paulo; 

● Participação de funcionários no Grupo Setorial Pró-Calouro e na         
CAV-Mulheres; 

● Participação na elaboração, desenvolvimento e coordenação do Projeto        
“Qualidade de Vida no CREU e Formação de Novas Lideranças”. 

 
Tabela – Programas do Atendimento Social 

Programas Nº de inscritos Nº de atendidos 

Apoio moradia vaga 2.149 346 
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Apoio moradia auxílio financeiro 2.149 949 

Auxílio transporte 2.149 276 

Moradia provisória graduação 144 131 

Apoio alimentação 2.149 1.470 

Bolsa-livros 1.227 82 
Moradia de alunos de 
pós-graduação 54 38 

Moradia provisória de 
pós-graduandos 13 12 

 
➢ Seção de Moradias  

● Aquisição do novo enxoval (padrão hoteleiro) das Casas de Hóspedes I e II             
com a logomarca da PUSP-RP estampada. Foram adquiridas roupas de          
cama (fronhas para travesseiro, lençóis, cobre-leitos) e roupas de banho          
(toalhas de rosto, de banho e piso para banheiro). 

● Vistoria de recebimento da obra da Casa 12 da Rua Pedreira de Freitas após              
a reforma efetuada por empreiteira contratada, com elaboração de laudo de           
vistoria (relatando as pendências). Sanadas as pendências (de        
responsabilidade da contratada), foi efetuado o recebimento da edificação         
pela Seção de Moradias; 

● Mudança de mobiliário e equipamentos dos alunos do Bloco A do CREU            
(cuja reforma foi iniciada) para as outras moradias; 

● Visita aos imóveis desocupados sob a responsabilidade da SCMORAD, junto          
com a equipe da Comissão de Controle de Vetores e Animais da USP             
Ribeirão Preto e Prefeitura de Ribeirão Preto, para os serviços de limpeza            
(retirada de vasilhames, pneus e entulho que potencializam a procriação de           
vetores e doenças); 

● Estudo, elaboração de projeto (planta humanizada/layout) e mudança de         
mobiliário e equipamentos da sala de estar/TV para o espaço onde           
funcionava o refeitório e vice-versa. Esses ambientes, localizados na Casa de           
Hóspedes II, tiveram seus espaços otimizados e aumentou-se a capacidade          
do refeitório em 25%, permitindo aos hóspedes um serviço de melhor           
qualidade e ambiente mais confortável no café da manhã. O refeitório atende            
às Casas de Hóspedes I e II, além da Casa de Hóspedes Estrangeiros; 

● Ambientação e treinamento (feito pela equipe de servidores da Seção de           
Moradias) de funcionários do Restaurante Universitário que foram        
transferidos para a Seção. São três servidores que ocupavam o cargo de            
cozinheiros e se tornaram Auxiliares de Serviços Gerais; 

● Reforço no time de Zeladores das moradias estudantis a fim de atender aos             
serviços demandados com mais qualidade e eficiência; 

● Participação de funcionário da Seção da Moradias nas reuniões do Grupo de            
Trabalho das Casas da Rua Napolitana que definirá a destinação dos imóveis            
históricos dessa colônia que se encontram desocupados; 

● Realização de 1.165 serviços de manutenção nas moradias estudantis de          
graduação compostas pelo CREU (Blocos A, B, C, D, E), Bloco F e Vila              
Estudantil (Blocos G, H, I, J), nas quatro moradias destinadas a estudantes            
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de pós-graduação, nas Casas de Hóspedes I e II e nas casas destinadas a              
funcionários. 

 
Em 2017 foram 19 imóveis destinados a moradias de funcionários (16           

ocupados e 3 em fase de ocupação diante de processo classificatório iniciado em             
novembro de 2017) e 52 imóveis que se encontram fechados. 
 
Casas de Hóspedes I e II 

As Casas de Hóspedes I e II possuem 23 leitos distribuídos em 11 dormitórios              
que atendem a visitantes do Campus vinculados à Universidade. Há também 2            
quartos com 6 vagas no alojamento de motoristas (a serviço da Universidade) para             
os quais são fornecidos hospedagem sem custo, com direito a café da manhã.             
Durante o período de janeiro a dezembro de 2017, foram registrados um total de              
4.759 atendimentos. 
 
➢ Seção de Atividades Culturais 

● Manutenção e atualização da lista de discussão em listas.usp.br         
(dicasculturais-rp) por meio da qual é efetuada a divulgação das atividades           
realizadas pela Seção (atualmente esta lista contém mais de 6.500 e-mails           
cadastrados); 

● Manutenção e atualização da Fanpage da Seção de Atividades Culturais no           
Facebook; 

● Elaboração das imagens de divulgação dos eventos da Seção por mailing e            
nos televisores do Restaurante Universitário; 

● Divulgação de eventos na Agenda Cultural do Campus; 
● Elaboração do projeto do livro Poeta de Gaveta volume 24, com 154            

inscrições; 
● Recuperação, digitalização e preparação de materiais para exibição na         

página da Seção: livros Poeta de Gaveta (11 volumes) e apresentações do            
GTFUSP (4 filmes); 

● Realização de 62 oficinas culturais com um público de 881 pessoas;  
● Exposições realizadas nas finalizações das Oficinas de Fotografia; 
● Exposições itinerantes realizadas pelo Campus de Ribeirão Preto; 
● Exposição realizada na Fundação Educandário “Cel. Quito Junqueira”; 
● Realização da Jornada “A exposição como entre meios da cultura”, em           

parceria com a FFCLRP, o Museu da Cana/Instituto Cultural Engenho          
Central, a Casa da Memória Italiana Ribeirão Preto e o SESC Ribeirão Preto; 

● Início das apresentações do Palco Aberto no Restaurante Universitário; 
● Acompanhamento da reforma do Teatro do Campus; 
● Realizada 10 exposições de fotografias;  
● Lançamento Poeta de Gaveta - volume 23: 
● Jornada “A exposição como entre meios da cultura” - SESC Ribeirão Preto e             

Casa da Memória Italiana: 
● Palco Aberto – Restaurante Universitário: 
● Ações em parceira com o TUSP, foram 7.093 participantes em 91 eventos            

em 2017; 
● Foram 4 entrevistas concedidas em 2017; 
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Teatro do Campus (antigo Espaço Cultural) 

O Teatro do Campus da USP de Ribeirão Preto esteve em reforma durante o              
ano de 2017. 
 
Centro de Visitantes 

O Centro de Visitantes fornece informações sobre o Campus (eventos,          
localizações, concursos, etc.) por telefone, por e-mail e pessoalmente, com          
orientação e entrega de mapas e fôlderes durante o ano todo. Também oferece um              
tour pelo Campus para grupos de escolas públicas, particulares e          
alunos/professores estrangeiros vinculados às diversas Unidades do Campus        
Ribeirão. 

Em 2017 foram 41 atendimentos beneficiando 1.537 visitantes. 
 
➢ Seção Técnica de Apoio ao Visitante Estrangeiro 

● Realização de 172 atendimentos a alunos e professores estrangeiros         
referentes à obtenção de documentos necessários para permanência no         
Brasil; 

● Apresentação de palestra para recepção de alunos estrangeiros da FEA-RP,          
nos dias 2 de março e 31 de julho de 2017, com a presença de               
aproximadamente 40 e 30 estudantes, respectivamente; 

● Colaboração para a participação dos alunos estrangeiros do Campus de          
Ribeirão Preto no evento de integração de alunos internacionais, promovido          
pela AUCANI, no dia 23 de março de 2017, no Campus de São Paulo; 

● Participação na organização da visita do Magnífico Reitor da Universidade de           
Sassari (Itália), Prof. Massimo Carpinelli e da Profª Rosanna Ortu, Faculdade           
de Direito da mesma Universidade, no dia 3 de abril de 2017; 

● Organização do “11º Get Together” em conjunto com o Grupo Coordenador           
das Atividades de Relações Internacionais do Campus USP de Ribeirão          
Preto, no dia 24 de maio de 2017; 

● Colaboração na organização do treinamento por videoconferência sobre o         
sistema corporativo Mundus – Módulos Eventos Internacionais, Funcionário        
USP no Exterior, Professor USP no Exterior, Visitantes e Indicadores          
Internacionais, promovido pela AUCANI, no dia 8 de junho de 2017, no            
Anfiteatro da CeTI-RP/USP, no qual participaram representantes das CRInts         
e das secretarias de Departamentos das oito Unidades de Ensino do           
Campus; 

● Participação no evento “¡Hola Espanha!”, promovido pelo Vice-Consulado        
Honorário da Espanha em Ribeirão Preto, de 13 a 16/06/2017, no Ribeirão            
Shopping, em conjunto com o Grupo Coordenador das Atividades de          
Relações Internacionais do Campus USP de Ribeirão Preto; 

● Participação na abertura do "Winter School and the 2nd Workshop IRTG on            
Neglected Diseases", evento científico da USP com a Universidade de          
Münster (WWU), Alemanha, no dia 11 de setembro de 2017, que contou com             
a presença de quatro docentes e nove pós-graduandos da WWU, do           
Vice-Reitor da USP, Prof. Dr. Vahan Agopyan, representantes de agências          
de fomento do Brasil e Alemanha, do Centro Brasileiro da WWU e do             
Consulado Alemão; 
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● Realização de um Campus tour com os participantes estrangeiros do "Winter           
School and the 2nd Workshop IRTG on Neglected Diseases", no dia 14 de             
setembro de 2017; 

● Colaboração na organização do “I Encontro dos Escritórios Internacionais da          
USP” em Ribeirão Preto, em conjunto com o Grupo Coordenador das           
Atividades de Relações Internacionais do Campus USP de Ribeirão Preto, no           
dia 3 de outubro de 2017. O evento contou com a participação de             
representantes de 23 Unidades de Ensino da USP, vindos de cinco campi da             
Universidade; 

● Apresentação da palestra “Estrangeiros na USP: normas e procedimentos”         
durante o “I Encontro dos Escritórios Internacionais da USP”, no dia 3 de             
outubro de 2017; 

● Participação na organização da recepção ao Cônsul Geral da Alemanha em           
São Paulo, Dr. Alex Zeidler, da chefe do setor jurídico e consular do             
Consulado, senhora Susanne Vollmer, e do diretor IEBA Ribeirão Preto e           
ex-Cônsul Honorário da Alemanha em Ribeirão Preto, senhor Rudolf         
Schallenmüller, no dia 23 de novembro de 2017. 

 
Casas de Hóspedes Estrangeiros 

A Casa de Hóspedes Estrangeiros tem o objetivo de oferecer uma opção de             
hospedagem temporária aos estudantes, professores e pesquisadores estrangeiros        
vinculados à Universidade que venham ao Campus de Ribeirão Preto. 

A Casa, localizada na Rua Pedreira de Freitas nº 7, possui 12 vagas de              
hospedagem, distribuídas em 7 quartos.  

No período de janeiro a dezembro de 2017, foram realizados 1.998           
atendimentos 

A Casa recebeu alunos, professores e pesquisadores de diferentes         
continentes. 
 
➢ Seção Técnica de Práticas Esportivas 

● Atividades Administrativas 
− Recebimento, controle e armazenamento de 2.695 atestados médicos        

necessários para utilização dos espaços físicos do CEFER; 
− Confecção de 911 carteirinhas: carteirinha provisória para os usuários         

da comunidade USP; 1ª e 2ª vias da carteirinha dos usuários da            
comunidade externa; 1ª e 2ª vias da carteirinha dos treinadores das           
Associações Atléticas Acadêmicas. 

− Implantação do sistema online de reservas do CEFER – Esse sistema           
permite que qualquer pessoa com acesso à internet possa consultar a           
disponibilidade das instalações físicas do CEFER. Além disso, permite         
que as Associações Atléticas Acadêmicas realizem pré-reservas dos        
espaços disponíveis (www.prefeiturarp.usp.br/cefer/reservas). 

− Preparação para implantação da cobrança de taxas para a utilização          
do CEFER pelos usuários da comunidade externa. 

 
● Atividades de Ensino: 1.508 vagas oferecidas à comunidade USP e 526           

vagas oferecidas à comunidade externa, 40.164 utilizações da sala de          
musculação, 998 vagas para o Workshop da disciplina PRG0001; 
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● No ano de 2017, foram realizados 54 estágios no 1º semestre e 47 estágios              
no 2º semestre. Além dos estágios nos cursos oferecidos pelo CEFER,           
também são realizados estágios nos eventos e, no ano de 2017, foram 75             
estágios concluídos tanto dos graduandos de Educação Física da EEFERP          
quanto da Universidade Paulista (UNIP). 

● Atividades de Extensão Comunitária ofereceram 209 vagas; 
● Ocorreram cinco eventos esportivos e recreativos, com a participação de          

1.602 pessoas. 
 
➢ DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO – DVMANOP 
 

A DVMANOP tem como missão gerenciar as atividades de infraestrutura          
(manutenção predial, elétrica, hidráulica, serralheria, refrigeração, marcenaria,       
precisão, eletrônica, vidraria, transportes), de áreas verdes e gestão ambiental das           
áreas comuns e das Unidades de Ensino e Pesquisa e Órgãos Centrais lotados no              
Campus USP de Ribeirão Preto. A DVMANOP possui 83 servidores, sendo 60 do             
grupo básico, 22 do grupo técnico e 1 de nível superior. Atividades em 2017 foram: 

● Participação de funcionário como membro da Comissão da Qualidade e          
Produtividade da PUSP-RP; 

● Limpeza da área de expansão; 
● Atualização do cadastro de imóveis para a DVEF-RP; 
● Fiscalização de obra, como: sinalização viária e recuperação asfáltica,         

construção de calçadas, colocação de placas de sinalização, colocação de          
alambrados; 

● Manutenção das áreas verdes do Campus; 
● Elaboração de projetos de reforma e manutenção; 
● Elaboração de planilhas orçamentárias e memoriais descritivos de obras; 
● Gestão de consumo de água no Campus; 
● Cadastro e acompanhamento de registro no IBAMA; 
● Atualização de cadastro, acompanhamento de outorga e instrução de         

processos para o DAEE; 
●  Elaboração de relatórios; 
● Elaboração de memoriais descritivos para compra de tratores e máquinas          

agrícolas; 
● Atendimento a 1.886 pedidos de providências emitidos pelas Unidades de          

Ensino e demais Órgãos do Campus e executados pelas Seções que           
compõem a Divisão. 

 
➢ Serviço de Áreas Verdes e Meio Ambiente e Seção de           
Parques e Jardins 

● Execução de projetos de arborização e manutenção de jardinagens na Saúde           
Mental, EERP, FEA-RP, EEFERP, FMRP, Restaurante do Campus, Área de          
Serviços, Vila Estudantil, IEA, Teatro do Campus, estacionamento do         
Hospital das Clínicas – FMRP e Parque Tecnológico; 

● Assessoria à Comissão de Meio Ambiente do Campus; 
● Assessoria a professores e alunos em atividades de pesquisa nos fragmentos           

florestais e no Viveiro de Mudas; 
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● Realização de aceiros florestais; 
● Realização de 1.345 podas, 132 extrações de árvores e 69 retiradas de            

árvores tombadas sobre o leito carroçável e imóveis; 
● Retirada de 950m³ de resíduos orgânicos resultantes dos serviços de          

jardinagem, varrição de ruas, jardins e gramados das Unidades e da           
PUSP-RP; 

● Aplicação de carrapaticida, formicida e inseticida para escorpiões; 
● Aplicação de defensivos para controle de ervas daninhas; 
● Apoio à Comissão de Controle de Vetores e Animais do Campus; 
● Assessoria técnica para a Procuradoria Geral da USP nas questões          

ambientais e florestais e para o Ministério Público Estadual do Meio Ambiente            
de Ribeirão Preto; 

● Elaboração de memoriais descritivos para contratação de serviços        
terceirizados e compra de máquinas e implementos para o Campus USP de            
Ribeirão Preto; 

● Doação de 400 mudas para fins didáticos; 
● Instalação de colmeias artificiais de espécies captotrigona depilis na área de           

reflorestamento - projeto de mestrado; 
● Orientação aos alunos para a identificação das mortalidades no Banco in vivo            

de Diversidade Genética da USP-RP; 
● Fiscalização de 3.758.446,57m² de roçadas terceirizadas; 
● Fiscalização de 84.000m² de capina terceirizada; 
● Fiscalização do serviço de retirada de resíduos orgânicos; 
● Fiscalização do serviço de Consultoria do Controle do Carrapato-estrela no          

Campus; 
● Fiscalização do serviço de manutenção em 45 hectares do Banco in vivo de             

Diversidade Genética da USP-RP; 
● Fiscalização do serviço de roçadas, aplicação de herbicida, controle de          

formigas, e plantio de 40.000 espécies florestais nativas de sucessão          
ecológicas pioneiras e secundárias iniciais na área do Banco in vivo de            
Diversidade Genética da USP-RP; 

● Plantios de espécies arbóreas na área urbanizada do Campus, dentre eles,           
Casas 30 e 31 da Rua Clóvis Vieira, Teatro do Campus; 

● Plantio de 260 mudas de espécies arbóreas no perímetro da ciclovia; 
● Plantio de 30 mudas de Pau Brasil na Av. Prof. Dr. Hélio Lourenço; 
● Formação e manutenção de 45.000 mudas e 169 vasos ornamentais; 
● Formação e manutenção de jardins, dentre eles, IEA, Casas 30 e 31 da Rua              

Clóvis Vieira, Casa de Hóspedes, Laboratório de Resíduos Químicos, área          
externa do Parque Tecnológico, Teatro do Campus; 

● Manutenção da frota de tratores e implementos agrícolas na oficina da Seção            
de Parques e Jardins, tais como: troca de diversas mangueiras hidráulicas,           
troca de óleo e filtros dos motores dos tratores da Seção, regulagem de             
freios, regulagem de embreagem, pinturas entre outros; 

● Fiscalização do serviço de terraplanagem nas imediações do novo         
estacionamento do Hospital das Clínicas; 

● Fiscalização, supervisão e orientação de 46.620 metros lineares do serviço          
de pintura de guias e sarjetas no Campus; 
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● Fiscalização de 78 remoções de abelhas, vespas e marimbondo, dentre elas,           
Biblioteca Central; Rua Clóvis Vieira, Casa 26; Rua das Paineiras, Casa 03;            
Rua das Paineiras, Casa 14; Rua Pedreira de Freitas, Casa 04; Rua Pedreira             
de Freitas, Casa 07; Biotério Geral; Seção de Manutenção Predial; Seção de            
Transportes; Seção de Parques e Jardins; guarita de vigilante da Av.           
Bandeirantes; prédio da Administração da PUSP-RP; área de        
reflorestamento; Rua Nova Milaneza, Casa 04 e Bloco D da Faculdade de            
Direito – RP; 

● Fiscalização do serviço terceirizado de corte, poda e transporte de resíduos           
do Campus; 

 
➢ Seção de Manutenção Elétrica 

● Instalação de postes de iluminação no estacionamento da FMRP; 
● Instalação de postes de iluminação no estacionamento da EERP; 
● Manutenção dos postes de iluminação a led no Campus; 
● Adequação das instalações elétricas do SESMT-RP, Casa de Hóspedes         

Estrangeiros, Divisão do Espaço Físico – RP e das Casas 33, 32, 30 da Rua              
Clóvis Vieira;  

● Instalação das bombas de incêndio no prédio SPF Biotério Geral; 
● Substituição das lâmpadas fluorescentes por led nos prédios Prefeitura do          

Campus, Divisão de Comunicação Polo Ribeirão Preto, DVMANOP, Guarda         
Universitária, Seção de Vigilância, DVEF-RP, SESMT-RP e Seção de         
Informática; 

● Readequação da iluminação da Creche Carochinha; 
● Instalação de ventiladores nos refeitórios 1 e 2 do Restaurante Universitário; 
● Fiscalização e manutenção de elevadores e geradores; 
● Instalação de refletores externos nas Oficinas de Precisão; 
● Colocação e retirada de 33 faixas de divulgação em três pontos do Campus. 

 
➢ Seção de Manutenção Hidráulica 

● Realização de 900 análises de cloro da água potável do Campus; Realização            
de 100 análises de PH; Realização de 120 lubrificações de bombas dos            
Reservatórios de água do Campus; Acompanhamento de serviços        
terceirizados; Fiscalização do serviço terceirizado de limpeza e manutenção         
de caixas d’água e reservatórios; Troca do registro de diversos imóveis da            
PUSP-RP; Conserto de diversos vazamentos de esgoto nas ruas do Campus;           
Reforma do banheiro do Restaurante Universitário; Substituição de rede de          
água em diversos locais no Campus; Auxílio à DVMANOP na fiscalização do            
serviço de impermeabilização nos Reservatórios de água do Campus. 

 
➢ Seção de Manutenção Predial 

● Instalação e reforma de cerca e alambrado nas divisas do Campus, em torno             
do lago, na Creche Carochinha; Abertura de parede para instalação de ar            
condicionado no prédio da Prefeitura, do Laboratório de Resíduos Químicos,          
Manutenção Elétrica, EDUSP e Biotério Geral; Conserto de caixas de          
passagem e caixas de esgoto na Rua dos Técnicos, Rua Prof. Pedreira de             
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Freitas e na rotária Prof. Dr. Maurício O. R. e Silva; Construção de rampa              
para deficientes na rotatória da Rua Ten. Catão Roxo; 

● Reforma e pintura da copa e cozinha do imóvel da Prefeitura do Campus;             
Reforma de banheiro e cozinha na Vila Estudantil; Manutenção do telhado da            
Vila Estudantil; Instalação e pintura de portão na Casa 13 da Rua das             
Paineiras, Seção de Informática; 

● Retirada e pintura de portão no Laboratório de Resíduos Químicos; Pintura           
de guarda-corpo na escadaria do Restaurante Universitário; Pintura das         
portas do prédio da Administração da Prefeitura do Campus; Pintura do           
portão basculante na garagem da Seção de Transportes; Reforma e pintura           
dos brinquedos do playground da Creche Carochinha; Manutenção do         
telhado do CEFER; Colocação de grelhas de concreto em torno do campo de             
futebol do CEFER; Construção de abrigo para cloro na piscina do CEFER;            
Construção e instalação de bancos na varanda do Biotério Geral; 

● Conserto do beiral em PVC do prédio do Biotério Geral; Reforma e pintura             
nas paredes e manutenção do telhado na Seção de Almoxarifado;          
Construção de abrigo para gás na Seção de Oficinas de Precisão; Instalação            
de portão no Mirante; Reforma e limpeza da laje no imóvel do IEA; Reforma e               
pintura da gaiola de arremesso no CEFER; Retiradas de entulhos na piscina            
do CEFER; Instalação de tubulação de passagem; Instalação de gaiola para           
a passagem de capivaras. 

 
➢ Seção de Oficinas 

A Seção de Oficinas é dividida em setores de Refrigeração e Serralheria. 
 
Refrigeração 

● Fiscalização dos serviços terceirizados de manutenção de ar condicionado; 
● Conserto de freezers das Seções da PUSP-RP; 
● Manutenção dos bebedouros e purificadores de água da PUSP-RP; 
● Conserto de equipamentos de laboratórios das Unidades: geladeiras,        

liofilizadores, criostatos, centrífugas refrigeradas, máquinas de gelo, estufas        
refrigeradas, incubadoras shaker e sistemas de refrigeração em geral. 

 
Serralheria 

● Corte de tubos no interior dos reservatórios de água do Campus; Conserto da             
porta do abrigo de gás na Vila Estudantil; Confecção de ferragens para a             
fabricação de tampas para a passagem de água fluvial e fibra ótica;            
Confecção de suporte para televisão do Restaurante Universitário; Confecção         
de portão para o Restaurante Universitário; Confecção de placas para          
fechamento do vão da escada do Restaurante Universitário; Reforma de          
portão para o Laboratório de Resíduos Químicos; Confecção de         
guarda-corpo para a lavanderia da Casa de Hóspedes; Fechamento com          
grades da lavanderia da Casa de Hóspedes; Confecção de grelhas para           
passagem de carrinhos na Casa de Hóspedes; Conserto das portas das           
lixeiras da UBAS; Reforma da porta da cozinha da Creche Carochinha;           
Confecção de alças para prender as placas de sinalização viária no Campus;            
Confecção de portão para a garagem da Seção de Informática. 
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➢ Seção de Oficinas de Precisão 

Mecânica 
● Confecções de placas de acrílico para suporte de lâminas de vidro e de pino              

livre para mola simples; Confecção de suporte de lâminas individuais de           
vidro; Confecção de plataforma de acrílico para teste de ratos; Confecção de            
cubas de eletroforese; Confecção de fonte de eletroforese; Confecção de          
dispositivo de microtração; Confecção de ganchos para banho de órgãos;          
Confecção de pentes e espaçadores para minigel de poliacrilamida para          
sistema HOEFER; Confecção de suporte de acrílico para cânulas-guia -          
presilhas de fixação de haste; Cortes de tubo de ensaio, hastes de            
macerador de tecidos - adaptador e acessório para célula de carga;           
Confecção de placas de vidros para fonte de eletroforese; Usinagem de           
ossos para peças de ensaio, confecção de dispositivos para ensaios          
dinâmicos diversos, corte de cânulas para estudos fisiológicos; Confecção de          
big jack; Confecção de guilhotinas; 

● Confecção de contentores de inox para cobaias; Condicionamento de peças          
anatômicas (suporte Mulligan) para a revitalização do Museu de Anatomia          
Humana; Confecção de ofidiário; Confecção de base para teste de          
oftalmologia; Confecção de triturador de ossos; Confecção de refletores para          
plantas (suporte); Confecção de suporte de base para microscópio;         
Confecção de suporte de pipeta; Confecção de matrizes para injeção de           
silicone, caixas de acrílico para colagem e ajustes em geral; Confecção de            
registros hidráulicos, peças para trator, escavadeiras, veículos e outros         
equipamentos.  

Eletrônica 
● Confecção de aparelho de controle de temperatura; Confecção de aparelho          

que controla luz; Conserto de caixa de esquiva; Conserto de plataforma de            
acrílico; Conserto de espectrofluorímetros; Conserto de HPLC; Conserto de         
bomba de vácuo; Calibração de aparelho dinamômetros; Ajuste hastes de          
macerador de tecidos; Consertos de nobreaks, balanças de precisão,         
pipetadores eletrônicos, fornos de micro-ondas; Conserto de microscópios;        
Conserto de sistemas de PCR; Conserto de agitadores (tubos, baiana, etc.);           
Conserto de leitora de Elisa; Conserto de aparelhos de áudio e vídeo em             
geral; Conserto de aparelho espectrofotometria; Conserto de absorbância        
atômica; Conserto de aparelhos de controle de laser: centrífugas, controlador          
de temperatura; Conserto de ultrassons; Conserto de fonte eletroforese,         
monitores de informática, multimídia. 

Marcenaria 
● Confecção e consertos de armários de arquivos de madeira em geral,           

suportes de parede; Colocação de pés em mesas e armários; Colocação de            
protetores de janelas e portas; Conserto de armário de bancada em fórmica;            
Confecção de cavaletes de segurança; Conserto de bancos, cavaletes de          
segurança e colocação de respiros em armários; Confecção de apoio para           
descanso de pés e suportes para microcomputadores (de acordo com          
solicitação do SESMT); Serviços de trocas de fechaduras em armários e           
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portas; Confecção de escaninhos, quadro de chaves, armadilhas para         
carrapatos; lousa, quadro de avisos, suportes com telas. 

Vidraria 
● Confecção de tubos de ensaio com fundo cônico e ensaio estrangulado;           

Confecção de vidro borbulhador, ebulidor; Confecção de bebedouros para         
ratos; Confecção de tubos âmbar e tampas de vidro; Confecção de eletrodos            
de platina, carbono, carbono vítreo de ouro ou prata, referência; Serviço de            
manutenção de Erlenmeyer, em coluna com reservatório e colocação de          
torneira; Confecção de proveta; Confecção de condensador reto (colocação         
de junta macho); Confecção cadinhos com placa porosa; Conserto em balão           
e colocação de junta de 5 litros. 

 
Manutenção 

● Manutenção em bombas de vácuo; Manutenção em destilador; Manutenção         
no Restaurante Universitário. 

 
➢ Seção de Transportes 

A Seção de Transportes realiza serviços vinculados a transporte e logística           
necessários para o funcionamento da Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto            
e da Universidade e também a gestão de veículos oficiais da frota própria, conforme              
Manual de Normas e Procedimentos de Utilização de Veículos Oficiais, e da frota             
locada, conforme contrato de prestação de locação de veículos e contato direto com             
o Serviço de Administração de Transportes (SAT/DA-USP), além de reserva técnica.           
A Seção possui uma frota diversificada composta por ônibus circulares,          
micro-ônibus, caminhões, vans, veículos de pequeno porte e motocicletas, sendo          
um total de 56 veículos. 

● Participação de funcionários no curso de reciclagem da Brigada de Incêndio,           
além de outros cursos e palestras em eventos no Campus; 

● Treinamento de funcionários devido à aquisição do equipamento do         
caminhão para auxiliar a prestação de serviços da Seção de Manutenção           
Elétrica; 

● Apoio à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto no combate à epidemia de            
dengue, cedendo veículos e motoristas para transporte de materiais e          
entulhos; 

● Incorporação à frota da PUSP-RP do veículo utilizado pela Divisão do Espaço            
Físico (DVEF); 

● Alteração no quadro de funcionários e na distribuição de suas funções e            
responsabilidades; 

● Fiscalização do serviço de ônibus circular do Campus realizado por empresa           
terceirizada, de segunda-feira a sexta-feira, das 6h20 às 23h40 e das 10h30            
às 14h, para atender a demanda gerada no horário do almoço, além de três              
funcionários terceirizados para condução desses veículos; 

● Verificação e regularização de documentação obrigatória dos condutores de         
veículos oficiais da PUSP-RP, sendo atualmente um total de 98 ativos no            
sistema, entre motoristas, agentes de vigilância e autorizados. 
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● Foram 7.144 controles de tráfego, 2.806 viagens realizadas por motoristas da           
PUSP-RP, 32 viagens aos órgãos centrais no Campus USP-RP, 185 viagens           
ao outras unidades da USP, 92 viagens de unidades atendidas com veículos            
da frota da seção de transportes. 

 
➢ DIVISÃO DO ESPAÇO FÍSICO – DVEF 
 

A DVEF tem a missão de gerenciar, organizar, desenvolver e otimizar as            
atividades relacionadas ao espaço físico e garantir o uso e a expansão física             
harmônica do Campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, com a             
preservação do patrimônio existente, e proporcionar melhor suporte às Unidades de           
Ensino e Pesquisa e Órgãos Centrais. 

A Divisão do Escritório Regional da Superintendência do Espaço Físico (SEF)           
foi transferida para a estrutura da Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto,             
passando a denominar-se Divisão do Espaço Físico, conforme a Portaria GR Nº            
6820, de 20.01.2017. Atualmente possui 8 servidores, sendo 2 do grupo técnico e 6              
do nível superior. 

● Participação de funcionários como presidente e membros nas Comissão de          
Meio Ambiente, Comissão Técnica de Gestão Ambiental do Campus USP de           
Ribeirão Preto, Comissão de Prevenção e Proteção do Campus USP de           
Ribeirão Preto, Comissão Interna para a Gestão da Qualidade e          
Produtividade; 

● Participação de funcionário como preposto em processos trabalhistas, por         
solicitação da Procuradoria Geral; 

● Realização de fiscalização dos serviços de elaboração de projeto e de obras,            
elaboração de projetos, vistorias e instruções técnicas; 

● Gerenciamento de aproximadamente 134 projetos e processos, em diversas         
fases, tais como: concepção do projeto, fiscalização de obra e de elaboração            
de projeto e outros serviços. 
Além do atendimento às Unidades por meio de processos e ou protocolados,            

a DVEF realiza muitos atendimentos por e-mail, telefone, prestando orientações,          
informações quanto ao andamento de projetos e obras e ainda realiza atualização            
de planilhas, instruções técnicas e vistorias. 
 
➢ DIVISÃO FINANCEIRA – DVFINAN 
 

A DVFINAM tem como missão utilizar os recursos públicos de forma eficaz,            
embasados em legislação própria, abastecendo em materiais e serviços todas as           
Seções da PUSP-RP para o desenvolvimento das suas atividades. A DVFINAM           
possui 28 servidores, dos quais 9 são do grupo básico, 18 do grupo técnico e 1 de                 
nível superior. A Divisão conta com dois pregoeiros designados pelo Magnífico           
Reitor e outros três designados pelo Prefeito do Campus que, em conjunto com a              
equipe de apoio, são responsáveis pela elaboração e coordenação das licitações na            
modalidade de Pregão, além de coordenarem todos os demais procedimentos          
licitatórios realizados pela Prefeitura do Campus, elaborando os respectivos editais          
e minutas de contrato. 
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● Em 2017 ocorreram 963 processos abertos de compras, implicando no          
investimento de R$ 26.708.145,37, em 99 processos de concorrência,         
convite, pregão e tomada de preços;  

● Valores empenhados por modalidade em 2017: Dispensa, R$ 863.097,00;         
Adiantamento, R$ 81.497,78; Licitações, R$ 20.077.355,05; Inexigibilidade,       
R$ 47.840,00; 

● As receitas diversas recebidas foram: 
 

Tabela  – Receitas diversas recebidas 
Tipo de receita Valor (R$) 

Serviços prestados 

Fornecimento de animais - Biotério 670.663,50 

Hospedagem - Casa de Hóspedes 187.970,00 
Prestação de serviços - Oficinas de 
Precisão 11.446,51 

Cópias reprográficas 399,30 

Tratamento de Resíduos Químicos - LRQ 522,33 
Vendas de tickets – Restaurante 
Universitário 730.421,95 

Permissão de uso Espaços da Universidade 453.016,11 
Taxa de 
consignação Moradias de funcionários 71.589,54 

Outros 

Multas cobradas de fornecedores 106,65 

Taxa de fornecimento de editais licitatórios 2.261,00 

Taxas diversas 10.153,46 

Reembolsos diversos 7.583,00 

Recebimento de água 7.894,44 

Recebimento de energia elétrica 2.177,65 

 
● As receitas arrecadadas pelos Serviços da Prefeitura do Campus foram:  

 
Tabela  – Saldos dos grupos orçamentários do Tesouro 

Grupo orçamentário 31/12/2015 
(R$) 

31/12/2016 
(R$) 

31/12/2017 
(R$) 

0 Básico 616.646,00 144.776,30 294.519,39 

1 Manutenção Predial 589.529,02 0,00 112.101,09 

2 Segurança 39.767,35 149.159,36 185.123,60 

3 Informática 4.260,60 0,00 338,80 

4 Treinamento 900,00 3.973,72 675,00 

8 Restaurante 1.326.479,01 174.978,06 31.957,08 

9 Creche Carochinha 247.650,65 174.182,31 206.536,59 

19 Recuperação, Segurança e Risco 0,00 340.532,23 68.933,00 

31 Contratos Terceirizados 35.130,64 197.225,97 18.670,78 

57 Projetos Especiais 150.245,67 1.335,36 6.335,36 

62 Assessoria Cultural 18.069,57 0,00 8.051,17 
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12
8 Infraestrutura Externa 127.683,19 0,00 0,00 

15
9 Programa de Expansão  0,00 0,00 0,00 

16
9 Programa de Gestão Ambiental 165.510,26 2.372,59 34.716,93 

17
4 Acréscimos Orçamentários 1.494.939,87 0,00 32.000,00 

17
5 Plano Plurianual 0,00 216.066,48 0,00 

21
2 

Manutenção de Animais de Ensino e 
Pesq. 1.079.779,50 0,00 15.590,00 

22
2 Permanência Estudantil 0,00 0,00 1.613.200,00 

23
1 Manutenção do Sistema Viário 341.993,97 250.000,89 314.751,11 

23
9 Manutenção das Áreas Externas 940.419,39 545.109,59 177.459,32 

24
8 Reservas Ecológicas 0,00 562.000,00 386.529,00 

25
9 Despesa com Transportes 99.053,16 0,00 0,00 

26
1 Manutenção e conservação de veículos 2.799,95 10.527,40 5.405,05 

40
4 Projetos Especiais 1.670,40 0,00 0,00 

50
7 Obras e Instalações 200.000,00 0,00 0,00 

Total 7.482.528,20 2.772.240,26 3.512.893,27 
 

Os saldos apresentados em 31/12/2017 mostraram uma justa utilização dos          
recursos, levando-se em consideração os Grupos para manutenção das atividades          
essenciais ao Campus de Ribeirão Preto. Cabe lembrar que as necessidades para            
regular andamento da PUSP-RP foram complementadas com verbas da receita          
própria da Unidade. Os maiores saldos positivos se devem aos projetos e às             
licitações em andamento e não concluídos em 2017 (exemplo: manutenção do           
sistema viário), como também às verbas para fins específicos (exemplo: pagamento           
de bolsas estudantis – Permanência Estudantil). 
 

Tabela  – Saldos dos grupos orçamentários da Receita 

Grupo orçamentário 31/12/2015 
(R$) 

31/12/2016 
(R$) 

31/12/2017 
(R$) 

000 Básico 4.407.567,37 4.131.096,54 4.398.735,25 

001 Manutenção Predial 0,00 445.496,49 212.475,64 

002 Segurança 0,00 12,00 144,55 

003 Informática 0,00 0,00 0,00 

004 Treinamento 0,00 0,00 0,00 

008 Restaurante 3.073.969,80 2.643.096,71 2.324.360,42 

009 Creche Carochinha 0,00 3.807,39 3.897,99 

031 Contratos Terceirizados 0,00 750,88 6,01 
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057 Projetos Especiais 0,00 0,00 580,92 

103 Heranças Vacantes 0,00 222.530,63 1.438.107,84 

107 Taxa de Consignações 672.507,33 368.523,61 378.417,59 

159 Programa de Expansão  0,00 0,00 0,00 

174 Acréscimos Orçamentários 0,00 0,00 0,00 

259 Despesa com Transportes 0,00 211,67 0,00 

261 Manutenção e conservação de veículos 0,00 482,00 482,00 

Total 8.154.044,50 7.816.007,92 8.757.208,21 
 

Considerando os dados da Receita da PUSP-RP, percebe-se que houve a           
manutenção dos valores no grupo administrativo, mostrando adaptação à realidade          
orçamentária inserida com a crise de 2014. 
 

Tabela  – Recursos extraorçamentários recebidos pelos Órgãos Centrais em 2017 
Grupo orçamentário / Finalidade Valor (R$) 

103 Reforma do Conj. Res. Estudantes Universitários - CREU 1.319.050,62 

057 Reforma do Espaço Cultural 200.217,24 

002 Aquisição de equipamentos de segurança 110.000,00 

174 Aquisição de máquinas agrícolas 262.000,00 

175 Impermeabilização dos Reservatórios 338.181,00 

212 Aquisição de ração 400.000,00 

 
 
➢ Serviço de Material 

● Elaboração de pregões para aquisição de materiais de limpeza,         
equipamentos de proteção individual, cartuchos de impressão, gêneros        
alimentícios, manutenção de vias públicas (recapeamento asfáltico,       
tapa-buraco e sinalização de solo), dentre diversos outros materiais e          
serviços necessários, visando atender à demanda de diversos setores do          
Campus; 

● Realização de pregões no 4° trimestre de 2017, visando ao abastecimento do            
Campus no início do Exercício Orçamentário 2018, evitando assim possíveis          
problemas com a falta de material para atender o público-alvo. Exemplos:           
aquisição de gêneros alimentícios diversos para a Creche Carochinha, Casas          
de Hóspedes, CEFER e copa da PUSP-RP, diesel para a Seção de            
Transportes, hipoclorito de sódio para a Seção de Manutenção Hidráulica,          
CEFER, Biotério e outros; 

● Elaboração dos editais e conclusão das licitações para a reforma do Espaço            
Cultural (atualmente nomeado Teatro do Campus), reforma do CREU,         
reforma da antiga Casa do Administrador (atualmente nomeada Restaurante         
do Campus); 

● Elaboração do edital e conclusão da licitação para a contratação de empresa            
especializada em serviços de recuperação ambiental, visando à recuperação         
da área de reflorestamento do Campus. 
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● Ao total, foram 509 compras e licitações realizadas em 2017. 
● Com as licitações, houve economia de R$ 3.833.572,38 em Materiais e           

Serviços, e de R$ 2.184.771,12 em Obras, num total de R$ 6.018.343,50 de             
economias. 

 
➢ Seção de Almoxarifado 

● Melhoria no controle das entradas e saídas de materiais no estoque do            
Almoxarifado, com reuniões, instruções e treinamentos pontuais com os         
funcionários da Seção, aprimorando o atendimento das demandas dos         
usuários em geral, mantendo o estoque no nível mais econômico possível, o            
que ajudou a mantê-lo atualizado com o mercado, bem como a redução da             
idade média de estocagem, favorecendo o ciclo operacional e,         
consequentemente, o capital de giro da Instituição; 

● Recebimento, conferência e entrega de 100% das 2.170 compras efetivadas,          
tanto por adiantamento como por dispensa de licitação, independentemente         
de serem para reposição de estoque, visando maior controle nas operações. 

 
➢ Seção de Compras 

● Reuniões semanais com o Gabinete da Prefeitura do Campus e chefia da            
Divisão Financeira para análise criteriosa e individualizada de cada demanda          
de compra no intuito de avaliar as reais necessidades das Seções,           
adequando as demandas ao orçamento anual; 

● Aumento do banco de fornecedores, prezando a concorrência e o menor           
preço; 

● Auxílio direto aos requisitantes na elaboração das requisições de compra e           
para cadastramento de bens materiais no Siafísico. 

● Trabalho conjunto com as Divisões da PUSP-RP para atendimento das          
prioridades de compras. 

 
Tabela – Prestação de serviços de 2015 a 2017 
Atividade 2015 2016 2017 

Compras por Dispensa de Licitação 
(concluídas) 304 375 393 

Compras por Pregão (processos) 15 15 20 

Requisições enviadas a Compras 1.360 998 1.125 

Requisições atendidas 1.280 919 1.010 

Requisições por Dispensa de Licitação 858 662 760 

Requisições compradas por Adiantamento 362 242 208 

Requisições atendidas por Pregão 60 15 42 

 
Verifica-se a continuidade do controle das compras por adiantamento e o           

atendimento ao requisitante, apenas com exceções de demandas que não foi           
possível encontrar fornecedor habilitado. 

Relatório pode ter distorção de quantidades devido ao fato de que as            
requisições encaminhadas para compras e concluídas por dispensa de licitação          
dentro do mesmo mês/período de filtro não estão contabilizadas. 
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➢ Seção de Patrimônio 

● Foram 3.898 serviços realizados  em 2017; 
● Recebimento de processos de aquisição, transferências externas, doações e         

baixa de materiais permanentes, bem como os referidos andamentos; 
● Recebimento de materiais permanentes, verificação da documentação fiscal        

correta; 
● Incorporação de materiais permanentes ao Patrimônio da Prefeitura do         

Campus, elaboração do Termo de Responsabilidade, chapeamento e entrega         
dos materiais às Seções; 

● Avaliação de bens em desuso para baixa; 
● Orientação aos usuários quanto à regularização de bens sob sua          

responsabilidade; 
● Levantamento físico dos materiais permanentes da PUSP-RP; 
● Atendimentos aos pedidos de providência para transferências internas de         

materiais permanentes da PUSP-RP; 
● Cadastro de dependências; 
● Recadastramento e atualizações físicas dos prédios e locais das         

Divisões/Serviços/Seções, bem como novo chapeamento. 
 
➢ Seção de Tesouraria 

● As principais atividades desenvolvidas em 2017 foram: 
 

Tabela 18 – Principais atividades desenvolvidas pela Seção de Tesouraria de 2015 a 2017 
Atividades 2015 2016 2017 

Empenhos por Adiantamento 52 66 41 

Anulação de Saldos de Empenhos 50 60 48 

Elaboração de Recibos – Receita 1.473 1.512 2516 

Elaboração de Guias Recolhimento – Receita 488 570 498 

Guia de Recolhimento – Prestação de Contas 50 60 48 

Prestação de Contas 50 60 48 

Cheques Emitidos 387 338 243 

Cobranças Diversas 12 21 20 

 
➢ Seção de Contabilidade 

● Execução (sistema Mercúrio Recad e Web) e acompanhamento orçamentário         
(planilha Excel); 

● Recebimentos e pagamentos diversos relativos à Execução Orçamentária; 
● Acompanhamento da movimentação de materiais da Seção de Almoxarifado; 
● Conferência da movimentação de bens patrimoniados: incorporação,       

transferência e baixa; 
● Participação da Seção de Contabilidade nas reuniões com os Chefes          

Técnicos, Gabinete e Divisão Financeira para melhoria quanto à orientação          
sobre o uso e recebimento de recursos, esclarecimento dos procedimentos e           
de dúvidas relacionadas à execução orçamentária; 
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● Acompanhamento efetivo da execução do Planejamento da PUSP-RP,        
zelando pela oneração correta dos grupos orçamentários; 

● Realização de cursos dos funcionários da Seção nas áreas de contratos,           
licitações e Sistema AUDESP do TCE-SP; 

● Transmissão de informações sobre os documentos fiscais e os pagamentos          
dos contratos de valor igual ou superior a R$ 1.500.000,00 para o Tribunal de              
Contas do Estado de São Paulo via Sistema AUDESP – fase IV. 

● Em resumo foram 4.416 serviços / documentos gerados e ou transitados pela            
seção em 2017. 

● Também foram realizados 23 aditamentos de licitações, prorrogações de         
contratos de serviços já vigentes por mais 12 meses e o reajuste de valores              
nesses contratos vigentes. 

 
 

Considerações Finais 
 

O Relatório apresenta uma descrição detalhada, com dados qualitativos e          
quantitativos de todas as atividades realizadas pela PUSP-RP. Observa-se nítida          
harmonia entre as atividades das divisões, setores e seções com os seus dirigentes,             
Prefeito e Vice-prefeito, assessorados pelo seu gabinete e secretarias.  

A quantidade de tarefas e tomadas de decisão feitas pela PUSP-RP é            
vultosa, envolvendo centenas de servidores em múltiplas frentes de trabalho, com           
resultados importantes para o Campus de Ribeirão Preto. A administração          
responsável dos recursos financeiros públicos feita pela PUSP-RP fica evidente nos           
projetos concluídos e em andamento, com uma gestão eficiente dos processos           
licitatórios, o que resultou em uma economia de mais R$ 6 milhões. 

Face aos exposto, sugiro a aprovação do Relatório de Atividades da           
PUSP-RP de 2017 pelo Conselho Gestor do Campus da USP-RP e parabenizo a             
gestão da PUSP-RP e os representantes de todas as suas unidades pelo excelente             
trabalho realizado. 
 

 

 

 

Prof. Dr. Lauro Wichert Ana 

Professor Associado, FMRP - USP 

Relator pelo Conselho Gestor do Campus da USP-RP 

41 


