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APRESENTAÇÃO 
 

O presente Relatório de Atividades visa a atender às exigências fixadas pela 
Resolução nº 5498 de 23/12/2008 e pela Resolução nº 5871, de 27/09/2010, relacionadas à 
apresentação anual de relatório das atividades desenvolvidas e os resultados obtidos ao Conselho 
Gestor do Campus de Ribeirão Preto. 

No ano de 2011 foi possível sedimentar um novo conceito na área de pessoal da 
CCRP. Entre as alterações implantadas entre os funcionários da CCRP, a mais importante foi a 
fixação de um novo tripé entre os funcionários: conceito/ atitude/desempenho. Conceito- durante 
muitos anos a Prefeitura depois Coordenadoria foi entendida no Campus de Ribeirão Preto como 
um mero prestador de serviços, sem a qualificação adequada de seus funcionários e sem 
características próprias. Depois de um extenso trabalho de fixação e valorização o conceito da 
CCRP mudou. A CCRP não é um mero prestador de serviços, mas sim uma Unidade com 
conhecimento e experiência para revolucionar várias áreas administrativas da Universidade. Seus 
profissionais se enquadram entre os mais qualificados no momento a disposição da USP. As 
ideias inicialmente desenvolvidas em Ribeirão Preto se tornam paradigmas para outros Campi. A 
criação de Comissões como a de biblioteca centralizada, moradias estudantis, resíduos químicos, 
biotério, oficinas, o Grupo Coordenador de Cultura e Extensão e de segurança foram inovadoras 
na Universidade. Atitude- na medida em que o profissional é qualificado, ele deve propor as 
melhores soluções, assim cada funcionário foi incentivado a propor a melhoria do seu setor e a 
torná-lo mais produtivo, se possível com a geração de receita monetária. Conceito aplicado com 
sucesso no biotério central e em fase de implantação/expansão no setor de oficinas e no 
laboratório de resíduos químicos. Desempenho - o serviço será melhor desempenhado se o 
funcionário tiver acesso à melhor ferramenta, assim na medida em que os diferentes setores 
obtêm produtividade e receita, a mesma é integralmente reinvestida na ampliação do serviço e em 
sua melhoria. Trabalhando neste tripé muito foi modificado na CCRP e os funcionários passaram a 
entender o seu valor, aumentando a sua autoestima.  

Com relação à atuação da CCRP em relação aos desafios lançados em 2011, 
alguns foram totalmente cumpridos e outros ainda se encontram em fase de implementação. Entre 
eles a finalização/entrega/ocupação e adequação do mobiliário da Vila Estudantil foi totalmente 
finalizado, bem como a conclusão de toda a adequação Bloco F (antiga CEM) o que permitiu um 
alívio na situação das acomodações disponíveis aos estudantes da USP em Ribeirão Preto. E 
ainda está prevista a reforma geral dos blocos A, B,C, D e E do CREU. A reforma/recuperação do 
prédio central do CEFER, finalização dos sanitários ao lado da pista de atletismo e a recuperação 
do parque aquático foram finalizadas e eram obras a muito necessárias. A reforma do antigo 
refeitório para adequação de uma expansão do CEFER ainda se encontra em desenvolvimento, 
pois depende de autorizações de SEF e do CONDEPHAAT. A reforma do espaço cultural se 
encontra na fase de elaboração de projeto executivo e deverá ser o desafio mais imediato da 
Prefeitura. A recuperação da frota da CCRP não foi possível em 2011, pois ficou atrelado a um 
processo mais amplo da Universidade de renovação de toda a sua frota, o que deverá ser 
implementado em 2012. Outro fator que merece destaque foi a recuperação da malha viária do 
Campus, a qual se encontra nesta momento em condição invejável quando comparada a situação 
do Município de Ribeirão Preto. 

Outro fator de destaque do ano de 2011 foi a alteração da denominação de 
Coordenadoria do Campus para Prefeitura do Campus, cujos reflexos serão melhor avaliados no 
futuro. 

Neste momento não podemos deixar de agradecer o expressivo apoio obtido junto 
aos Órgãos Centrais da USP, os quais prontamente têm atendido a maioria das demandas 
financeiras da PUSP-RP, bem como, aos funcionários, docentes e colaboradores. 

 
Ribeirão Preto, abril de 2011. 

 
Prof. Dr. José Moacir Marin 

Coordenador do Campus de Ribeirão Preto 
   Prof. Dr. Wagner Eustáquio Paiva Avelar 

Vice-Coordenador do Campus de Ribeirão Preto 
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���� Coordenadoria do Campus de Ribeirão Preto 

Missão 
Promoção, desenvolvimento e execução de serviços de apoio ao 

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

A Coordenadoria é constituída pelo Gabinete e 5 Divisões: Divisão 
Administrativa – DVADM; Divisão de Manutenção e Operação – DVMANOP; Divisão 
Financeira – DVFINAN; Divisão de Apoio Transitório – DVAPTRA; Divisão de Apoio 
de Atendimento à Comunidade – DVATCOM, conforme organograma (Anexo 1). 

 

Tabela 01 – Recursos humanos CCRP 
                Divisão        

Grupo Básico Técnico Superior Total 

Gabinete* 8 19 5 32 

DVADM 76 55 131 

DVAPTRA 26 33 15 74 

DVATCOM 72 11 22 105 

DVFINAN 7 20 3 30 

DVMANOP 90 25 2 117 

Total 279 163 47 489 
(*) inclui servidores da Seção Técnica de Informática e Serviço de Comunicação Social 

 

Gráfico 01 – Número de funcionários por Grupo funcional CCRP 

 

  

Básico

57%

Técnico
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10%
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���� Gabinete 

Missão 

Otimizar a organização das atividades do Dirigente, assessorando e 
favorecendo sua atuação com o fornecimento de informações para tomada de 
decisão, para a elaboração e execução do plano de ação, facilitando o alcance das 
metas estabelecidas, de forma harmônica entre o Conselho Gestor, as Comissões, 
Divisões, Serviços e Seções da Unidade. 
 

Tabela 01 – Recursos humanos do Gabinete  
    Grupo  

Setor 
Básico Técnico Superior Total 

Secretaria 02 07 - 09 

CETEC 01 01 - 02 

CAPEE 01 - - 01 

SESMT 01 - - 01 

Portaria / Apoio 03 - - 03 

Total 08 08 - 16 
 

�  Principais atividades 

• Agendamento e organização de compromissos, viagens e reuniões; 
• Atendimento telefônico e à comunidade uspiana;  
• Elaboração e digitação de documentos, informações, atas, ofícios, convite e 

similares; 
• Levantamento de informações para subsidiar despachos, instrução de 

processos e deliberações do Dirigente;  
• Elaboração de projeto para solicitação de recursos aos órgãos centrais; 
• Gerenciamento do fluxo de documentos e processos; 
• Desenvolvimento de projetos de melhoria; 
• Coordenação dos trabalhos/atividades para implantação de diretrizes e 

alcance das metas; 
• Atendimento a membros da comunidade interna e externa que procuram o 

Gabinete para tratar de assuntos relacionados às questões administrativas em 
geral; 

• Gestão dos recursos dos ramais telefônicos da CCRP; 
• Coordenação do levantamento de dados para elaboração do Anuário 

Estatístico, Relatório de Atividades, Diretrizes Orçamentárias, Plano de Metas; 
• Apoio no desenvolvimento dos trabalhos das diversas Comissões da CCRP e 

Campus, inclusive sindicâncias e processos administrativos; 
• Assessoria às atividades relacionadas ao Conselho Gestor do Campus e 

instrução de suas deliberações; 
• Apoio às atividades de vários órgãos centrais no Campus, como UBAS, 

SESMT, Comissão da COPAVO, Creche Carochinha (COSEAS), Agência 
USP de Inovação/USP Recicla; USP Legal, CORE- RP, EDUSP, Procuradoria 
Geral; 
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− Apoio na elaboração dos relatórios mensais de atividades do Técnico de 
Segurança do Trabalho do Campus, referentes à fiscalização de Obras no 
Campus;  

− Agendamento das Salas de Reuniões do prédio da Administração; 
− Distribuição de revistas, folder, panfletos e cartazes para as Seções da 

CCRP e Unidades de Ensino; 
− Coordenação, conferência e verificação da conformidade das informações 

dos PPRAs das Divisões e Seções da CCRP e posterior encaminhamento 
ao SESMT; 

− Organização e manutenção do Arquivo de documentos recebidos e 
expedidos. 

 
�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

 
Entradas e saídas computadas em processos e protocoladas no Sistema Proteos: 

Processos e Protocolados 

Entradas 4.593 

Saídas 3.732 

 
Foram registrados no sistema follow-up do Gabinete 2.224 (entradas e 

saídas) de documentos diversos como: 
− Ofícios 
− Requerimentos 
− Declarações 
− Solicitações Diversas (abonadas, férias, substituições de férias, afastamentos 

para participações em cursos etc.). 
 

Obras Concluídas  
 

A seguir constam relacionadas as principais obras concluídas em 2011, 
dividida por temas, não foram citadas e computadas obras de pequena monta. 

 
� Infraestrutura do Campus 

 
Foi realizado um levantamento em 2010 com relação ao abastecimento 

de água, iluminação e esgoto do Campus. A melhoria da Iluminação será feita por 
meio de projeto desenvolvido pela Reitoria em conjunto com os demais Campi. 
Quanto ao esgoto, será contratada uma empresa para desenvolver o projeto 
executivo. Com o apoio financeiro da COESF, foi possível dar início a reestruturação 
da rede de água do Campus com a recuperação dos poços tubulares 1 e 2, minas e a 
reforma e ampliação dos reservatórios de água.  

 
• Recuperação do Poço Tubular 1  
 
Recursos utilizados: R$876.059,00 

 

���� Segurança 
 

• Cercamento do Campus  
Finalização do cercamento com alambrado ao longo da divisa do 

Campus como Av. Tenente Catão Roxo, Av. Luigi Rosiello, Av. Gov. Lucas Nogueira 
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Garcez, Área de Serviços, Av. Drª Nadir Aguiar em torno do novo prédio do 
Departamento de Música – FFCLRP. E ainda o alambrado do Reservatório de Água 
da Área de Serviços. 

 

 
Construção de alambrado na Av. Luigi Rosiello com a Av. Gov. Lucas Nogueira Garcez, 

a Av. Drª Nadir Aguiar e divisa com o Bairro Jardim Paiva

 
Alambrado ao longo da divisa da área rural do Campus 

 

Dados do projeto/obra:  

Extensão do alambrado: 4.607 metros lineares  

Recursos utilizados: R$629.186,07 

 

• Aquisição de Equipamentos de Vigilância e Alarmes 

Visando à segurança, foram utilizados R$192.634,00 para instalação de 
equipamentos de vigilância e alarmes nas Moradias Estudantis (Vila Estudantil e 
CREU), Casa de Hóspedes, Biotério Geral, Restaurante Universitário, Biblioteca, 
Seção de Transportes. 
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���� Manutenção de Sistema Viário 
 

• Pavimentação e recapeamento das vias do Campus 
Foi realizada a pavimentação e o recapeamento de várias vias do 

Campus, como Rua das Paineiras, Rua Clóvis Vieira, Rua Prof. André Riciardi Cruz, 
Rua Prof. Miguel Covian, Av. Zeferino Vaz, Rua Prof. Aymar Batista Prado, Portaria 
do Café, Portaria da Av. Bandeirantes, Rotatória da ARFUSP, Rua Prof. João B. 
Bonilha, Rua da Biblioteca, Av. Tenente Catão Roxo, trecho da Rua dos Técnicos, 
trecho da Rua do Lago, trecho da Rua Prof. Hélio Lourenço, trecho da Rua da 
Prefeitura.  

 

 
Recapeamento nas ruas  Paineiras e Clóvis Vieira do Campus 

 

Dados do projeto/obra:  

Pavimentação asfáltica: 12.757,11m² 

Recursos utilizados: R$579.024,31 

 

• Recuperação de via “pé de moleque” 

Foram recuperadas a Rua do Lago e a Rua dos Técnicos. 

 
Recuperação de pavimento do tipo pé-de-moleque na Rua do Lago 

Dados do projeto/obra:  

Pavimentação: 1660m² 

Recursos utilizados: R$78.607,49  
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• Iluminação e sinalização da Av. Luigi Rosiello 

Foi providenciada a iluminação e a sinalização de solo da Av. Luigi 
Rosiello, podendo assim ser liberada para acesso.  

 

 

Dados do projeto / obra: 

Pavimentação asfáltica : 1280m² 

Extensão do alambrado: 770 metros lineares  

Recursos utilizados para transposição: R$1.235.612,35  

Recursos utilizados para iluminação: R$98.097,00 

 

• Pavimentação de semi rotatória na Av. Gov. Lucas Nogueira Garcez com 
Av. Luigi Rosiello e a construção de alças de acesso na Av. Gov. Lucas 
Nogueira Garcez 

Em complementação a Av. Gov. Lucas Nogueira Garcez foi 
providenciada a pavimentação de semi rotatória com a Av. Luigi Rosiello e 
construídas duas alças de retorno na Av. Gov. Lucas Nogueira Garcez, facilitando o 
acesso do usuário ao Campus. Recursos utilizados: R$ 86.282,89 

 
Semi rotatória – cruzamento da Av. Luigi Rosiello com a Av. Gov. Lucas Nogueira Garcez 
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Alças de acesso na Av. Lucas Nogueira Garcez 

• Sinalização de solo e lombadas 
Foi refeita a pintura de solo de todo o Campus e colocadas lombadas e 

ou lombo-faixa na Rua Napolitana, Rua Lucien Lison, Av. Zeferino Vaz, Av. Tenente 
Catão Roxo lombadas na Rua Prof. Hélio Lourenço (3 na Área de Serviços e 1 na 
entrada do estacionamento do Hospital das Clínicas)  

Recursos utilizados: R$86.120,45 

 

  

 
• Calçadas e rampas de acesso 

Foram construídos vários trechos de calçadas e rampas de acesso no 
Campus, como na Rua Lucien Lison, na rotatória Prof. Rocha e Silva, na Rua Hélio 
Lourenço e na Av. Luigi Rosiello com a Av. do Café. 
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• Confecção e Limpeza de Galerias Pluviais  

Foram construídas galerias de águas pluviais em vários pontos do 
Campus, como na Rotatória Prof. Rocha e Silva, no estacionamento do prédio da 
administração da Coordenadoria, na Área de Serviços, Rua dos Técnicos, Rua Clóvis 
Vieira e Prof. André Riciardi Cruz, além das novas galerias foi providenciada a  
limpeza de 100 galerias para melhoria com relação ao escoamento das águas de 
chuva, visando ao controle das enxurradas, consequentemente garantindo a 
segurança do trânsito e a não inundação de prédios.  

 
  

  

Confecção de galerias pluviais 

Dados do projeto/obra:  

Extensão de confecção: 381 metros  

Recursos utilizados: R$92.144,78 

 

• Infraestrutura e a instalação do ar condicionado central na Biblioteca Central 

Climatização do pavimento térreo da Biblioteca Central que abrange 3 salões 
e salas de trabalho. 
Recursos utilizados: R$681.506,41 
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Instalação de ar condicionado na Biblioteca do Campus 
 

• Reforma de Moradias de funcionários -  casas 1 a 8 da Rua Milaneza  
 

As casas da Rua Milaneza foram totalmente reformadas, foram 
restauradas portas e janelas, refeitas as partes elétrica, hidráulica, calçadas, telhado, 
pintura, troca de piso, revestimento, a colocação de cercas e portões. 
Recursos utilizados: R$525.292,56 

 

 
Antes da reforma 

 

 
Depois da reforma 

 

 
As 8 casas da Rua Milaneza após reforma 
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• Reforma do piso da quadra esportiva 

Foi realizada pintura da  quadra do Ginásio do CEFER que consiste em 
pintura especial com tinta epóxi e emborrachada. 
Recursos utilizados: R$48.065,66 

 
 

� Moradia Estudantil 

Preocupados com a segurança e conforto dos alunos moradores da 
Vila Estudantil e do CREU, foram providenciadas melhorias nos prédios e aquisição 
de eletrodomésticos, totalizando um investimento de R$301.201,18 em infraestrutura 
e R$59.934,00 em eletrodoméstico: 

 

• Vila Estudantil 

Melhoria na iluminação na parte externa, construção de Guarita para 
vigia nos fundos da Vila, calçadas e rampas de acesso  e a construção da casa da 
Zeladoria  
Recursos utilizados: R$123.911,12   

 

 
Instalação de postes de iluminação na parte externa da Vila Estudantil 
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Zeladoria 

 
Zeladoria ao fundo da Vila Estudantil 

 

 
Rampa de acesso para quatro Blocos 

• CREU 
Construção de rampas de acesso e calçadas, melhoria na iluminação 

externa.   
Recursos utilizados: R$67.887,73      

 

 
Rampas de acesso 

 
Instalação de novas partes de iluminação 
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• Bloco F (antiga CEM) 

Foram instadas duas antenas por andar para prover o acesso à rede 
internet via rede sem fio para os 82 apartamentos e para garantir a segurança, foi 
instalado o sistema de vigilância por câmeras.  
Recursos utilizados: R$109.402,33         

 

• Restaurante Universitário  
Para o conforto dos usuários e funcionários do Restaurante, foram 

providenciadas melhorias no prédio, como a construção de passarela junto ao 
Restaurante, vestiários e refeitório para os funcionários terceirizados, adequações na 
parte hidráulica, telhado e piso do prédio para melhor adaptação de equipamentos 
instalados no prédio, instalação de elevador, instalação de rede lógica e 
equipamentos de segurança (câmera e alarmes) 

Recursos utilizados: R$455.785,20 

 

 
passarela junto ao Restaurante Central 

 
Instalação de câmeras e alarmes 

 
   

 
Gradil de fechamento da parte inferior e construção de vestiários para os funcionários terceirizados 
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���� Reforma dos prédios da CCRP 

Foram feitas diversas reformas nos prédios e providenciada ainda a 
instalação de ar condicionado em seções da CCRP, foram investidos mais de 
R$600.000,00 abaixo elencadas algumas dessas obras: 

− Cobertura e troca de piso da garagem da casa 22 da Rua das Paineiras –  
− Reforma da cobertura da DVMANOP 
− Reforma nos prédios da Rádio USP 
− Reforma da cobertura da Seção de Almoxarifado  
− Sistema de prevenção de incêndio no Almoxarifado 
 

• Reforma e ampliação da Seção de Atividades Culturais - casa 4 da Rua 
Prof. Pedreira de Freitas   
 

Recursos utilizados: R$258.251,35 

Antes da Reforma 

 
Casa construída na época da Escola Prática de Agricultura, década de 1940 

 

  
       Apresentava infiltrações                                                   Pisos deteriorados pelo tempo 
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Depois da Reforma 

 
 

 

 

 
• Reforma da casa 43 da Rua Clóvis Vieira 

Casa utilizada pelas empresas terceirizadas de segurança.  
Dados do projeto/obra:  

Recursos utilizados: R$32.941,37 

  
Reforma da casa 43 da Rua Clóvis Vieira  

 
 

Obras Iniciadas em 2011  
A seguir constam relacionadas as principais obras iniciadas em 2011, 

dividida por temas, com previsão de término em 2012. 
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� Infraestrutura do Campus 
 

• Melhorias das vias de acesso da área rural do Campus 

Recursos disponibilizados: R$87.180,92 

Previsão de término de obra: primeiro semestre de 2012 

 

• Melhoria na iluminação e execução de calçadas, lombadas e pintura de solo 
na Rua Mário de Andrade 

Recursos disponibilizados: R$55.800,53 

Previsão de término de obra: primeiro semestre de 2012 

 

• Reforma e melhoria dos 9 poços de visita (minas) do Campus e a 
recuperação dos poço tubular  2 

Recursos disponibilizados: R$126.911,00 

Previsão do término da obra: segundo semestre de 2012. 

 

• Manutenção e ampliação dos reservatórios de água R1 e R2  

Recursos disponibilizados: R$549.898,00 

Previsão do término da obra: segundo semestre de 2012 

 
� CEFER  

 

• Reforma do conjunto aquático 

Recursos disponibilizados: R$266.647,09 

Previsão de término de obra: primeiro semestre de 2012 

 

• Construção de sanitários ao lado da pista de corrida  

Recursos disponibilizados: R$229.389,41 

Previsão de  término de obra: primeiro semestre de 2012 

 

� Restaurante 

• Infraestrutura para instalação de container refrigerado no Restaurante 
Central 

Recursos disponibilizados: R$21.425,65 

Previsão de término da obra: primeiro semestre de 2012 

• Construção de abrigo de parada de ônibus na Área de Serviços em frente ao 
novo Restaurante  

Recursos disponibilizados: R$30.800,00 

Previsão de término da obra: primeiro semestre de 2012 
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� Reforma dos prédios da CCRP 
 

• Readequação das instalações elétricas, instalação de sistema de exaustão e 
pintura do laboratório de Orgânica do LRQ; 

Recursos disponibilizados: R$49.571,22 

Previsão de término da obra: primeiro semestre de 2012 

 

• Reforma e ampliação do prédio da Seção de Transporte (escritório, oficina 
mecânica e sala de motorista) 

Recursos disponibilizados: R$96.217,24 

Previsão de término da obra: primeiro semestre de 2012 

 

• Reformas: sanitários da Biblioteca; das instalações elétricas e sanitários da 
Creche; do Almoxarifado; Seção de Transportes; edícula da Seção de 
informática e depósito de ração do Biotério 

Recursos disponibilizados: R$380.518,51 

Previsão de término das obras: segundo semestre de 2012 

 

• Reforma do Prédio da Agência USP de Inovação - casa 29 da Rua Clóvis 
Vieira 

Recursos disponibilizados: R$70.269,83 

Previsão de término da obra: primeiro semestre de 2012 

 

� Moradias de funcionários 
 

• Reforma das casas 19, 20, 21 e 22 da Rua Nova Milaneza  

Recursos disponibilizados: R$284.572,52 

Previsão de término da obra: segundo semestre de 2012 

 

 

���� Programa de Integração de Novos Funcionários 

Em maio de 2011, foi realizado o treinamento para a terceira turma do 
Programa de Integração de Novos Funcionários, no qual foi realizado um ciclo de 
palestras para 23 funcionários ingressantes, com carga horária de 21 horas, com 
objetivo auxiliar os novos funcionários a terem uma noção do que consiste a 
Universidade de São Paulo (USP), especialmente a CCRP e ainda norteá-los aonde 
buscar informações para melhor conhecimento da Universidade. Além do ciclo de 
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palestras sobre a estrutura organizacional da USP, foram realizadas dinâmicas de 
integração e o passeio pelo Campus. 

 

 

 

���� Controle da Infestação de Carrapato-Estrela, vetor da febre 
maculosa, no Campus da USP de Ribeirão Preto 

A seguir breve relato sobre a situação e as ações da Coordenadoria do 
Campus, referente à infestação por carrapatos em algumas áreas do Campus da 
Ribeirão Preto. 

Devido à severa estiagem de 2011, e as capivaras, que são em grande 
número no Campus, buscaram outros locais para pastagem, adentrando em áreas 
edificadas e várias áreas apresentaram infestação de carrapatos, uma vez que são 
hospedeiros primários desse vetor, consequentemente houve a infestação em 
humanos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

As maiores coletas de carrapatos ocorreram nas proximidades de 
corpos d’água, o que provavelmente deve-se ao constante  trânsito de capivaras 
(hospedeiros primários) nesses espaços, onde encontram abundante vegetação 
rasteira para seu alimento, principalmente capim. 

 

Caracterização aeroespacial do Campus da USP-Ribeirão Preto; marcações amarelas e brancas 
representando local de  infestação por carrapatos-estrela e registro da presença de hospedeiros primários 

respectivamente. Out. 2011- Fev. 2012.(Fonte Google). 
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Larvas e ninfas de Amblyomma sp em capim e 
galhos secos presentes na mata ciliar 

Esses ácaros também foram observados em fendas de muros e 
paredes de ambientes antrópicos como no Centro de Visitantes, Faculdade de 
Educação Física, CEFER, Creche e Centro de Convivência da Filosofia, fruto da 
colonização principalmente por capivaras que transitam e permanecem nos 
peridomicílios dessas edificações em horários crepusculares e noturnos. 

 

 

 

 
Alguns dos locais onde foi observada importante presença de carrapatos-estrela no Campus da USP-

RP. Out. 2011 - Fev. 2012. 

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

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

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

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

 

 
Ninhos de abelhas sem ferrão das espécies  

Canudo (Scaptotrigona aff. depilis), 

Marmelada (Frieseomelitta varia) e 

Jataí (Tetragonisca angustula angustula) 

mostrando favos de crias com 

desenvolvimento e sanidade satisfatórios em 

áreas pulverizadas com carrapaticidas 

visando ao controle do carrapato-estrela.  

 

 

Dentre as ações para o controle da infestação, será providenciada a 
instalação de alambrados em torno dos corpos d’águas, respeitando os limites das 
áreas de proteção permanente, para evitar o trânsito de capivaras, visando evitar a 
colonização e/ou recolonização por carrapatos em ambientes de intensa 
concentração de pessoas. 
 

� Gestão de Recursos Telefônicos 

A Gestão de Recursos Telefônicos da CCRP auxilia no controle e 
conscientização sobre o uso dos ramais telefônicos da Coordenadoria do Campus. 
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Em 2011, foram mantidos os trabalhos de 
dos ramais telefônicos da Universidade.
 

Houve um aumento do número de ramais telefônicos, passando de 241 
em 2010, para 252 ramais em 2011, no entanto, houve
gastos dos ramais telefônicos da CCRP.

 

Tabela 01 – Comparativo número de ramais e média de gastos

Ano

2010

2011

 
Esse resultado 

com acompanhamento quinzenal e mensal. Caso os valores estejam acima da cota 
estabelecida pela CTI (R$ 95,00), os responsáveis são notificados e alertados sobre 
o gasto excessivo e, se necessário, a classe do ramal é alterada, resultando em uma 
redução imediata dos gastos

Foi realizado também um acompanhamento mais efetivo sobre o 
sistema online de abertura de chamados técnicos de telefonia do CIRP, 
principalmente das solicitações que envolveram 
mesmo patamar que 2010, 

 
Tabela 02 – Comparativo número total de chamados de telefonia e com custo

Ano 
Total de chamados 

2010 

2011 

 

� Atendimento Fale Conosco

O Fale Conosco é um atendimento online oferecido pela Coordenadoria 
do Campus aos usuários e visitantes que necessitam obter informações ou 
encaminhar sugestões em relação ao 
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Em 2011, foram mantidos os trabalhos de conscientização sobre o uso 
dos ramais telefônicos da Universidade. 

Gráfico 01 – Gastos dos ramais da CCRP  

 

Houve um aumento do número de ramais telefônicos, passando de 241 
em 2010, para 252 ramais em 2011, no entanto, houve uma diminuição na média de
gastos dos ramais telefônicos da CCRP. 

Comparativo número de ramais e média de gastos

Ano Número de ramais Média de gastos 

2010 241 R$ 5.411,59 

2011 252 R$ 4.996,42 

resultado é devido ao controle efetivo sobre os gastos dos ramais, 
com acompanhamento quinzenal e mensal. Caso os valores estejam acima da cota 
estabelecida pela CTI (R$ 95,00), os responsáveis são notificados e alertados sobre 
o gasto excessivo e, se necessário, a classe do ramal é alterada, resultando em uma 

diata dos gastos. 
Foi realizado também um acompanhamento mais efetivo sobre o 

de abertura de chamados técnicos de telefonia do CIRP, 
principalmente das solicitações que envolveram custos, as quais se mantiveram no 
mesmo patamar que 2010, como pode ser observado na tabela abaixo. 

Comparativo número total de chamados de telefonia e com custo
Total de chamados online 

de telefonia 
Número de chamados de 

telefonia com custo
227 75 

210 76 

Atendimento Fale Conosco 

O Fale Conosco é um atendimento online oferecido pela Coordenadoria 
aos usuários e visitantes que necessitam obter informações ou 

encaminhar sugestões em relação ao Campus da USP de Ribeirão Preto. O usuário 
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conscientização sobre o uso 

 

Houve um aumento do número de ramais telefônicos, passando de 241 
uma diminuição na média de 

Comparativo número de ramais e média de gastos 

é devido ao controle efetivo sobre os gastos dos ramais, 
com acompanhamento quinzenal e mensal. Caso os valores estejam acima da cota 
estabelecida pela CTI (R$ 95,00), os responsáveis são notificados e alertados sobre 
o gasto excessivo e, se necessário, a classe do ramal é alterada, resultando em uma 

Foi realizado também um acompanhamento mais efetivo sobre o 
de abertura de chamados técnicos de telefonia do CIRP, 

custos, as quais se mantiveram no 
a tabela abaixo.  
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registra uma mensagem na homepage da CCRP (http://www.ccrp.usp.br/pages/fale/), 
a qual é respondida com as informações solicitadas ou encaminhada ao setor 
competente pelo assunto descrito na mensagem. 

A partir de outubro de 2011, as mensagens do Fale Conosco passaram 
a ser tabeladas para controle do número e tipo de informações solicitadas.  
 

Tabela 03 – Mensagens recebidas pelo Fale Conosco (*) 

outubro novembro dezembro 

21 19 08 
(*) último trimestre 2011 

� Conselho Gestor do Campus de Ribeirão Preto  

Foi criado pela Resolução USP 5493/2008 e estabelecidas sua 
composição e competências, link:. http://www.ccrp.usp.br/pages/congest. 

Abaixo estão descritas algumas competências: 
• Promover o entrosamento das atividades administrativas comuns de interesse 

da Universidade e das Unidades/Órgãos integrantes do Campus, atendendo 
aos princípios de integração e economia de recursos; 

• Deliberar sobre a utilização do solo e áreas comuns; 
• Opinar sobre ocupação de bens imóveis; 
• Definir normas de segurança no campus e no Quadrilátero Saúde/Direito, de 

acordo com as diretrizes e metas fixadas; 
• Estabelecer regras e procedimentos para disciplinar a realização de eventos 

oficiais e festas promovidos nos espaços próprios das Unidades e Órgãos 
compreendidos pelo Campus, bem como nos demais espaços do Campus, 
não próprios das Unidades e Órgãos. 

As principais deliberações aprovadas em 2011 foram: 
• Eleição de Representantes do Campus para compor os Conselhos e 

Comissões existentes no Campus e no município de Ribeirão Preto; 
• Eleição de Representantes (servidores técnico-administrativos/ docentes/ 

discentes graduação e pós-graduação/ externo) do Conselho Gestor do 
Campus; 

• Plano de Metas da CCRP; 
• Relatório de Atividades da CCRP; 
• Relatório de Atividades da casa 17 da Rua das Paineiras; 
• Segurança do Campus (instalação base Polícia Militar); 
• Proposta de alteração do Organograma da CCRP; 
• Solicitação de espaço para instalação de sede regional do SINTUSP no Campus 

de Ribeirão Preto; 
• Regulamento CEFER.  

 

� Comissão Assessora para Análise de Solicitações de Imóveis 
localizados nas Ruas das Paineiras e Clóvis Vieira 

No total são 44 imóveis, sendo 21 destinados para Serviços da CCRP e 
do Campus e 23 destinados para Projetos e Grupos de Extensão das Unidades de 
Ensino do Campus. São solicitados também relatórios de atividades bianuais dos 



 

Relatório de Atividades 2011                                                                                                                           28 

 

serviços e projetos desenvolvidos nesses imóveis para acompanhamento da devida 
utilização do imóvel destinado. 

Em 2011, não foram realizadas reuniões e houve apenas uma alteração 
de responsabilidade sobre o imóvel localizado na casa 15 da Rua das Paineiras, 
passando da ECA para a FFCLRP devido à mudança de Unidade do Departamento 
de Música. Houve também a alteração de ocupação da casa 44 da Rua Clóvis Vieira, 
que passou a abrigar as atividades do Serviço Terceirizado juntamente com a casa 
43 da Rua Clóvis Vieira. A Seção de Serviços Gerais, que ocupava a casa 44 da Rua 
Clóvis Vieira, passou a ocupar a casa 14 da Rua das Paineiras, onde funcionava o 
Refeitório II, o qual foi desativado. 

 
Tabela 04 – Projeto e Serviços que ocupam os imóveis da Rua das Paineiras e Rua Clóvis 

Vieira 

RUA DAS PANEIRAS 
Casa 1 EEFERP (empréstimo provisório)  CCRP 

Casa 2 curso de Fisioterapia  FMRP 

Casa 3 Laboratórios de Pesquisa da Área de Fisioterapia FMRP 

Casa 4 GAP, CCInt, CAPEE CCRP 

Casa 5 curso de Nutrição e Metabolismo  FMRP 

Casa 6 Laboratório de Ensino de Atividades e Recursos Terapêuticos FMRP 

Casa 7 CORE - Escritório Regional da COESF CCRP 

Casa 8 Centro de Apoio Educacional e Psicológico (CAEP) FMRP 

Casa 9 Núcleo de Pesquisa em Tecnologia e Ambientes Educacionais – NPT FEARP 

Casa 10 Programa de Agronegócios da FEA-RP FEARP 

Casa 11 Programa de Finanças da FEA-RP FEARP 

Casa 12 Banco do Brasil CCRP 

Casa 13 Seção Técnica de Informática CCRP 

Casa 14 Seção de Serviços Gerais  CCRP 

Casa 15 Laboratórios do Departamento de Música FFCLRP 

Casa 16 Seção de Patrimônio CCRP 

Casa 17 PROCURA - Programa de Cuidados e Reabilitação do Usuário de 
Álcool  EERP 

Casa 18 Laboratórios do Curso de Fonoaudiologia  FMRP 

Casa 19 Centro do Respirador Bucal  FMRP/ FORP 

Casa 20 CIEDEF - Centro Integrado de Estudos das Deformidades da Face  FMRP/ FORP 

Casa 21 SESMT CCRP 

Casa 22 
Centro de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças/ Saúde da 
Família CCRP 

RUA CLÓVIS VIEIRA 

Casa 23 Telefonia CIRP 

Casa 24 Centro Gestor - Núcleo de Pesquisas em Tuberculose FMRP 

Casa 25 EDUSP CCRP 

Casa 26 Seção de Atendimento Social CCRP 

Casa 27 Museu e Laboratório de Ensino de Ciências FMRP/ 
Hemocentro 

Casa 28 Seção de Moradias CCRP 

Casa 29 USP Recicla/ Pólo USP Inovação RP CCRP 

Casa 30 Divisão de Apoio Transitório/ posto FAPESP/COPAVO-RP CCRP 

Casa 31 Procuradoria Geral – Regional RP CCRP 

Casa 32 Serviço de Promoção Social/COPI CCRP 

Casa 33 Centro de Treinamento e Educação Continuada - CETEC CCRP 
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Casa 34 Centro de Psicologia Aplicada - CPA FFCLRP 

Casa 35 Centro de Psicologia Aplicada - CPA FFCLRP 

Casa 36 Centro de Serviços Ambientais FFCLRP 

Casa 37 Serviço de Pós-Graduação FFCLRP 

Casa 38 Seção de Graduação e Pós-Graduação FFCLRP 

Casa 39 Centro de Ecologia e Meio Ambiente  FFCLRP 

Casa 40 Projeto UNIVESP - Pólo Ribeirão Preto CTI 

Casa 41 Seção de Manutenção Elétrica CCRP 

Casa 42 
Arquivo Permanente (ocupada provisoriamente para guarda de móveis 
da FDRP) CCRP 

Casa 43 Serviços Terceirizados CCRP 

Casa 44 Serviços Terceirizados  CCRP 

 

� Comissão Assessora para Assuntos de Segurança do Campus 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – (CASeg) 

É composta pelo Vice-Coordenador do Campus, pelos Vice-Diretores 
das Unidades de Ensino, por Diretores da CCRP e por um Representante Discente 
de Graduação junto ao Conselho Gestor do Campus com o objetivo de melhorar a 
segurança na área do Campus como um todo e de promover maior segurança 
pessoal aos usuários e alunos. 

Em 2011, a Comissão desenvolveu estudos e medidas, objetivando: 
• Viabilizar a instalação de câmeras de segurança em diversos locais do 

Campus;  
• Viabilizar a segurança dos pedestres com instalação de lombo-faixa, lombadas 

e construção de calçada em vias de acesso ao Campus e em áreas internas e 
rampas de acesso para portadores de necessidades especiais;  

• Prevenir ocorrências de roubo/furto, assalto e outros episódios correlatos nas 
dependências do Campus. 
 

� Comissão de Meio Ambiente 

Composta por representantes docentes e funcionários das 
Unidades/Serviços do Campus (EEFERP, EERP, FCFRP, FDRP, FEARP, FFCLRP, 
FMRP, FORP, CCRP, CIRP e CORE-RP), Órgãos/Instituições que ocupam o espaço 
físico do Campus (HCFMRP/USP, Fundação Hemocentro/RP), Prefeitura Municipal 
de Ribeirão Preto e Grupo de Trabalho de Gestão e Perpetuação da Floresta do 
Campus da USP-RP, a Comissão de Meio Ambiente tem como objetivo a prevenção 
de ocorrências de quedas de galhos e de árvores, o controle de plantios irregulares, a 
preservação e conservação do patrimônio ambiental físico e social do Campus, como 
também gerir e garantir a perpetuidade da Floresta por meio do “Grupo de Trabalho 
designado para cumprimento de Gestão e Perpetuação da Floresta do Campus da 
USP-RP”. 
 
�   Principais atividades  

• Análise das solicitações para corte e/ou extração, poda, transplante e plantio 
de espécies arbóreas e/ou florestais; 

• Vistorias técnicas in loco com registro fotográfico das espécies arbóreas e 
emissão de pareceres técnicos baseados no “Manual de Orientação para 
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Avaliação de Pedidos de Poda, Corte e/ou Extração, Plantio e Transplante de 
Árvores do Campus da USP de Ribeirão Preto”, no “Plano Ambiental do 
Campus da USP de Ribeirão Preto: Princípios, Diretrizes e Normas” e na 
“Lista oficial das espécies da flora do Estado de São Paulo ameaçadas de 
extinção” (Resolução SMA – 48, de 21-9-2004); 

• Recomendação de adequações de anteprojetos e projetos de infraestrutura; 
• Contribuição para a conscientização ambiental dos usuários do Campus; 
• Manutenção do link http://www.ccrp.usp.br/cma 

 
�  Principais ações desenvolvidas em 2011 

Abaixo, tabela referente aos tipos de solicitações formalizadas à CMA 
pelas Unidades/Serviços do Campus e pelos Órgãos/Instituições que ocupam o 
espaço físico do Campus, e atendidas pela Comissão. 
 

Tabela 05 – Tipos de procedimentos avaliados e aprovados pela CMA  

Unidades/Serviços 
Órgãos/Instituiçõe

s 

Prot/Pro
c 

Parecere
s 

Emitidos 

Tipo e Número de Manejos 
Solicitados 

Nº 
Árvores 

Envolvida
s Extração Poda 

Transplant
e 

Plantio 

CCRP 24 37 302 91 01 03 397 

CIRP 02 03 - 03 - - 03 

CORE-RP 01 01 - 03 - - 03 

COSEAS-RP 01 02 10 08 - - 18 

EEFERP 02 02 23 - - - 23 

EERP 01 02 04 105 - - 109 

FEA-RP 02 04 06 14 01 - 21 

FFCLRP 05 06 11 09 - - 20 

FIPASE 01 01 23 - - - 23 

FMRP 08 11 23 26 - - 49 

FORP 03 05 05 42 - - 47 

HCFMRP 06 09 05 16 - 100 121 

PMRP 01 02 08 24 - - 32 

TOTAL 57 85 420 341 02 103 866 
Cada pedido envolve diferentes tipos de árvores 
 

Com relação à reposição das espécies arbóreas para compensação 
das extrações realizadas na área do Campus, considerando a Legislação Estadual e 
a Legislação Municipal, a CMA recomenda a seguinte proporção: 

−Plantio de 25 mudas para cada exemplar de espécie nativa viva e em boas 
condições; 
−Plantio de 06 mudas para cada exemplar de espécie nativa morta, para cada 
exemplar de espécie exótica viva e para cada exemplar de espécie exótica morta. 

Assim, segue abaixo tabela referente ao número de mudas de espécies 
arbóreas necessárias à reposição de cada Unidade/Serviço do Campus e de cada 
Órgão/Instituição que ocupa o espaço físico do Campus, para compensação das 
extrações aprovadas em 2011. 
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Tabela 06 – Reposições necessárias para compensação das extrações aprovadas 
Unidades/Serviços 
Órgãos/Instituições 

Nº 
Extração 

Nº 
Reposição 

CCRP 302 2319 
CIRP - - 
CORE-RP - - 
COSEAS-RP 10 174 
EEFERP 23 176 
EERP 04 24 
FEA-RP 06 55 
FFCLRP 11 142 
FIPASE 23 138 
FMRP 23 157 
FORP 05 87 
HCFMRP 05 87 
PMRP 08 105 
TOTAL 420 3464 

 
Gráfico 01 - Nº de Extrações autorizadas por Unidade/Serviço e Órgão/Instituição 

 
 

Membros da Comissão de Meio Ambiente em uma de suas vistorias técnicas in loco/2011 
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� Comissão de Controle de Vetores e Animais  

Composta por membros de todas as Unidades do Campus, incluindo 4 
membros da CCRP, e de funcionários da Divisão de Controle de Vetores e Animais e 
Divisão de Zoonoses da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, tem como objetivo 
controlar e combater a população de vetores e animais peçonhentos e sinantrópicos 
existentes na área interna e adjacências do Campus. 

Visa também promover programas educativos à comunidade uspiana e 
interessados, por meio de palestras e encontros, levando informações que 
contribuam para a realização de seus objetivos. 

No dia 10/11/2010 o Conselho Gestor do Campus aprovou a inclusão 
da FDRP e EEFERP na composição da Comissão. 
 
�   Principais atividades 

• Reuniões periódicas; 
• Conscientização e orientação à comunidade para redução de criadouros de 

vetores, animais peçonhentos e outros; 
• Realização de eventos no intuito de promover redução de criadouros de 

vetores, animais peçonhentos e outros. 
• Monitoramento do vírus rábico pela captura de morcegos e envio à Divisão de 

Controle de Zoonoses do Município;  
• Captura de cães e gatos, bem como castração dos mesmos, com o auxílio da 

Divisão de Controle de Zoonoses do Município e do Biotério Central da CCRP;  
• Informação e orientação sobre o controle dos criadouros do mosquito Aedes 

egypti a toda comunidade uspiana para o controle de animais peçonhentos e 
de vetores.  

• Treinamento aos moradores das colônias, os orientado a eliminar criadouros 
do mosquito Aedes aegypti;  

• Cursos de treinamento para os membros da Comissão; 
 

�   Principais ações desenvolvidas em 2011 
Em 2011 foram realizadas 05 reuniões a partir da posse dos novos 

membros em 16/06/2011 para discussão de assuntos como: 
 

• Cães e Gatos soltos na área de serviço do Campus. Os animais soltos e que 
oferecem risco aos usuários do Campus foram capturados e levados à Divisão 
de Controle de Zoonoses da PMRP;   

• Castração, vacinação, orientações e providências quanto aos cães e gatos no 
Campus. Foi feito trabalho de orientação aos moradores, para que mantenham 
seus animais presos e identificados;  

• Controle da Dengue: foi realizado Arrastão da Dengue nas áreas externas do 
Campus, no dia 09/09/2011. Foram recolhidas 1,5 toneladas de materiais, os 
quais poderiam servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti e animais 
peçonhentos, além de orientação e conscientização dos moradores sobre 
prevenção, cuidados e segurança. Foi feito treinamento com todos os 
membros da Comissão e moradores do Campus sobre o mosquito Aedes 
Aegypti;  
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• Carrapatos e a Febre Maculosa: participação dos membros da Comissão em 
palestras de capacitação sobre controle de carrapatos junto à Secretaria da 
Saúde da PMRP; 

• Participação dos membros da Comissão na captura de carrapatos para 
exames laboratoriais junto à Secretaria da Saúde da PMRP (Vigilância 
Epidemiológica) e à SUCEN no Campus; 

• Realização de palestras de orientações de carrapatos e febre maculosa aos 
moradores e funcionários do Campus; 

• Colocação de placas e faixas de identificação de áreas de risco de carrapatos; 
• Elaboração de fichas de notificação para picadas e captura de carrapatos. 

 

� Comissão Interna do Programa USP Recicla - CCRP 

Composta por 12 funcionários da CCRP e tem como objetivo estimular 
e apoiar valores, atitudes e comportamento voltados à minimização de resíduos e à 
adoção de práticas ambientais adequadas; contribuindo assim, para o 
estabelecimento de diretrizes de uma política interna de conservação, recuperação, 
melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida na CCRP, e realizar as ações 
educativas ambientais e fortalecer o senso de grupo e de cooperação, além de apoiar 
as decisões tomadas pela Comissão do Campus. 

 
�   Principais atividades  

• Reuniões periódicas; 
• Conscientização dos funcionários sobre a responsabilidade de cada um pela 

coleta seletiva no Campus e no município; 
• Ações para ressaltar a necessidade de encaminhamento dos produtos 

recicláveis à Central de Triagem; 
• Realização de Encontros Educativos com os funcionários da CCRP e 

funcionários terceirizados. 
• Realização de evento anual, que contribua para a conscientização dos 

funcionários na redução do lixo (Recicla Idéias e Feira da Sucata e da 
Barganha); 

• Distribuição de canecas aos novos funcionários. 
• Incentivar a utilização de bens duráveis nos serviços de copa, coffee break, 

festas de confraternização nas instalações da CCRP;  
• Contribuição para agregação de práticas sustentáveis na rotina de trabalho 

dos servidores da CCRP; 
• Fomentação da coleta seletiva nas Seções da CCRP. 
 

�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

• Intervenção educativa quanto à necessidade de redução do uso materiais 
descartáveis em serviços de copa, coffee break, festas de confraternização 
nas instalações da CCRP;  

• Participação na organização e realização X Feira da Sucata e da Barganha, 
realizada em 18 de dezembro de 2011 pela Comissão do Campus, que contou 
com a presença de 10.000 participantes e 280 expositores; 

• Realização do VI Recicla Idéias, evento que consiste em um dia de atividades 
de educação ambiental, cooperativa e desportiva, com a finalidade de integrar 
todos os funcionários da CCRP ao Programa USP Recicla, conscientizando-os 
sobre a necessidade de se cuidar melhor do ambiente. Esse evento foi 
realizado no dia 31 de outubro de 2011, com a presença de 54 participantes e 
teve em suas atrações a palestra da Coordenadora da Cooperativa “Mãos 
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Dadas”, Eliana Camolese, sob o tema: “Era uma vez... uma Cooperativa” e 
apresentação da peça teatral com o Grupo de Teatro dos funcionários da 
USP, sob o tema: “Não tenha vergonha de ser feliz – mude seus conceitos: 
reduza, recicle, reutilize”; 

• Aquisição de dois containers para acondicionar material reciclável descartado. 
 

� Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA 

Composta por 12 membros, titulares e suplentes, todos funcionários da 
CCRP, sendo 06 eleitos pelos pares e 06 indicados pelo Coordenador. 

Conforme legislação (NR5) possui recursos próprios para compra de 
EPI (Equipamento de Proteção Individual) e realização do evento SIPAT. Desenvolve 
atividades de prevenção de acidentes de trabalho na Unidade, atendendo à NR5 do 
Ministério do Trabalho. 

 
�   Principais atividades  

• Participação no curso de treinamento oferecido pelo SESMT (obrigatório) 
• Realização de reuniões mensais; 
• Elaboração do Mapa de Risco da Unidade; 
• Realização da SIPAT; 
• Análises de CATs; 
• Vistorias e inspeções nos locais de trabalho, juntamente com o SESMT; 
• Oferecer, juntamente com o SESMT, curso de brigada de incêndio para os 

funcionários das Seções de Parques e Jardins e Transportes. 
 

�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

• Participação dos membros no curso de treinamento oferecido pelo SESMT; 
• Realização de reuniões mensais, em que foram discutidos os problemas 

relacionados a acidentes de trabalho e formas de prevenção e a organização 
da XXII SIPAT; 

• Análise de todos os Acidentes de Trabalho (CATs) ocorridos na Unidade no 
ano de 2011; 

• Organização e realização da XXII SIPAT, de 19 a 23 de setembro de 2011, 
com uma média diária de 110 participantes. 
 

� Comissão de Ética no Uso de Animais 

Composta por 13 membros titulares e 12 membros suplentes, das 
seguintes Unidades: FORP; FCFRP; FFCLRP; tendo 04 representantes de cada, (02 
efetivos e 02 suplentes), da EERP 03 representantes (02 efetivos e 01 suplente), das 
EEFERP, FDRP e Biotério Geral/ CCRP, 02 representantes (01 efetivo e 01 
suplente).   

Além dos membros citados acima a Comissão é composta ainda por: 
02 representantes da Comunidade e 02 representantes discentes (01 efetivo e 01 
suplente cada). 

Essa Comissão tem como principal objetivo a promoção da 
conscientização do meio acadêmico e fiscalização em relação às condições éticas na 
utilização e manutenção de animais, assim como, fornecer pareceres e certificados à 
execução de protocolos experimentais ou didáticos, cumprindo dessa forma as 
exigências das agências de fomento à pesquisa experimental, revistas científicas 
internacionais e de acordo com a legislação vigente. 
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�   Principais atividades 

• Realização de reuniões mensais; 
• Análise os aspectos éticos de projetos de pesquisa, voltados à 

experimentação animal, apresentados pelos pesquisadores; 
• Emissão de pareceres e certificados compatíveis com as exigências dos 

órgãos de fomentos e legislação ética vigentes; 
• Realização do Simpósio sobre Ética na Experimentação Animal, a cada 02 

anos. 
 

�   Principais ações desenvolvidas em 2011 
Em 2011, foram realizadas reuniões mensais, nas quais foram 

analisados e aprovados de acordo com os princípios éticos adotados pelo SBCAL 
(Sociedade Brasileira de Ciência de Animais de Laboratório). 

 
Tabela 07 – Trabalhos realizados por Unidade 

Unidades N° Trabalhos 
EERP 09 
FFCLRP 20 
FORP 27 
FCFRP 52 
EEFERP 02 
SUPERA 01 
OUTROS 02 
Total 113 

 
• Foi realizado o 6º Simpósio sobre Ética no Uso de Animais, nos dias 30/06 e 

1º de julho, com público presente de 239 (do Campus e de outras 
Universidades da cidade e a região). Foram abordados temas como: ética na 
utilização de modelos animais, métodos alternativos, criopreservação de 
embriões, espécies convencionais de animais de laboratório, procedimentos 
experimentais, biossegurança, além da legislação brasileira para uso de 
animais em pesquisa. O Simpósio teve boa avaliação (37% excelente; 60% 
bom e 3% regular). 

• Foi aprovada pela CCRP a implantação do novo site da Comissão, no qual 
fará cadastro dos pesquisadores online otimizando uma das exigências da Lei 
Federal nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, que Regulamenta o inciso VII do 
§ 1o do art. 225 da Constituição Federal, que estabelece procedimentos para 
o uso científico de animais, Capítulo II. 

 
� Comissão Local do Programa USP Recicla - CCRP 

Composta por 16 membros titulares e respectivos suplentes, sendo 02 
representantes de cada Unidade e o representante discente (efetivo e suplente). 

Essa comissão visa estimular e apoiar valores, atitudes e 
comportamentos voltados à minimização de resíduos e à adoção de práticas 
ambientais adequadas; contribuindo para o estabelecimento de diretrizes de uma 
política interna de conservação, recuperação, melhoria do meio ambiente e da 
qualidade de vida no Campus. 

O programa mantem 01 educadora ambiental, um estagiário, ligado 
provisoriamente a Agência USP de Inovação e apoio de 01 funcionária da CCRP 
além de bolsistas (graduandos) em parceria com docentes das Unidades. 

 
�   Principais atividades 
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• Realização de reuniões periódicas; 
• Animação de ações do programa nas Unidades do Campus, Coordenação das 

atividades de Programa USP Recicla no Campus como um todo, por meio dos 
representantes das Comissões Internas de cada Unidade, com apoio da 
CCRP e Coordenadoria de Gestão Ambiental da Reitoria; 

• Organização e realização da Feira da Sucata e da Barganha; 
• Apoio ao Grupo REFAZER que atua junto ao Restaurante do Campus; 
• Distribuição de canecas para todos os alunos de graduação do Campus e 

funcionários novos, com verba própria do Programa, proveniente da Reitoria. 
 

�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

• Estudo de uma composteira em grande escala de resíduos orgânicos do 
Campus (Esse estudo está sendo encaminhado em conjunto com a CCRP);  

• Apoio financeiro ao evento Recicla Idéias, promovido pela Comissão da 
CCRP, no valor de R$500,00. 

• Publicação o manual de resíduos do Campus. 
• Foi realizada a 10ª Feira da Sucata e da Barganha, no dia 18/12/2011 no 

Espaço Kaiser (Centro da Cidade): o evento teve cerca de 3500 participantes, 
280 expositores; 

• Foi dado apoio Financeiro ao evento Recicla Idéias – promovido pela 
Comissão Interna da CCRP, no valor de R$500,00, realizado no dia 
31/10/2011com a participação de cerca de 50 funcionários; 

• Oficialização da parceria da USP, por meio do Programa USP Recicla, com a 
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto para a Normatização da Coleta Seletiva 
no Campus. 

• Articulação das ações dos resíduos domiciliares com os demais resíduos do 
Campus (construção civil, químicos, radioativos, eletroeletrônicos etc.). 

 
� Grupo Setorial Pró-Calouro 

O Grupo Setorial Pró-Calouro, instituído pelo Gabinete da Reitoria é 
composto por 09 membros titulares, representantes das Unidades, mais 02 da CCRP 
(01 do Serviço Social e 01 do Serviço de Guarda Universitária do Campus), 01 da 
área jurídica. A Comissão tem como procedimento convidar o ouvidor do Campus e 1 
representante do DCE para participar das reuniões e das atividades da Comissão). 

É disponibilizado pela Universidade para esse fim o Serviço “Disque 
Trote – 0800 12 10 90”, para que sejam feitas denúncias de abusos no trote e para 
que se possam ser tomadas as providências adequadas a cada situação. 

 
�   Principais atividades 

• Promover e estimular o culto do humanismo, da solidariedade e do absoluto 
respeito aos indivíduos, assessorando os Diretores das Unidades a realizar 
uma recepção cidadã aos calouros e coibindo ações abusivas na recepção 
dos calouros e ainda apresentar a eles o Campus; 

• Dar boas-vindas e apresentar o Campus e os serviços prestados como: o 
funcionamento, moradias, refeições, espaço esportivo, biblioteca, assistência 
social, médica e odontológica, entre outros. 

 
�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

A Semana de Recepção aos calouros transcorreu de forma 
harmoniosa, havendo integração tranquila entre os calouros e a comunidade uspiana. 

No dia 22/02/2011, com a colaboração dos Centros Acadêmicos e 
DCE, foi realizada uma Confraternização Unificada, englobando os 1200 calouros do 
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Campus, tendo a seguinte programação no decorrer do dia: Café da Manhã Solidário 
(oferecido pelo Restaurante Central da CCRP); concentração dos calouros no saguão 
do refeitório central; palestras com os funcionários da CCRP sobre as atividades 
oferecidas como (Serviço Social, Moradia Estudantil, Atividades Culturais. Guarda 
Universitária); conhecendo o Campus, uma viagem dentro da Universidade (essa 
atividade teve o apoio do Centro de Visitantes e os calouros foram divididos em 
grupos de 27 pessoas); almoço livre; palestra: “A Extensão Universitária e o 
Embasamento do Ensino e da Pesquisa”. 

 
� Comissão Setorial do Sistema de Arquivo da USP 

Composta por funcionários da CCRP, tem como objetivo orientar os 
demais funcionários sobre os procedimentos relacionados aos documentos em 
circulação e realizar o processo de análise, avaliação e seleção da documentação 
produzida e acumulada no âmbito da Coordenadoria do Campus de Ribeirão Preto. 

 
�   Principais atividades 

• Identificação dos documentos gerados e acumulados pela CCRP, dos 
dispositivos legais que determinam sua guarda e da frequência com que são 
utilizados; 

• Participação em treinamentos, atuando como multiplicador das informações 
recebidas; 

• Coordenação, orientação e supervisão das atividades de implantação das 
diretrizes instituídas pelo SAUSP. 
 

�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

• Levantamento, de acordo com a Tabela de Temporalidade, dos Processos 
guardados no Arquivo da Seção de Expediente que podem vir a ser 
eliminados; 

• Participação dos membros da Comissão nos cursos sobre Gestão 
Documental – Procedimentos de Protocolo, sobre Aplicação da Tabela de 
Temporalidade e no 2º Seminário de Documentos em Meio Digital, oferecidos 
pelo SAUSP. 
 

� Comissão Permanente para Apuração de Acidentes com 
Veículos Oficiais – COPAVO Regional de Ribeirão Preto 

Missão 
Apurar responsabilidades em acidentes com veículos oficiais 

pertencentes ao Campus de Ribeirão Preto, bem como as infrações à legislação de 
trânsito e demais ocorrências envolvendo tais veículos, manifestando-se quanto às 
penalidades cabíveis, no âmbito de sindicância e/ou processo administrativo-
disciplinar. Analisa os pedidos de ressarcimento pleiteados, via Fundo de Sinistro.  

 
�   Recursos humanos e materiais 

A Comissão conta com três membros titulares e um secretário 
designados pelo Conselho Gestor do Campus de Ribeirão Preto, sendo um deles o 
presidente. 

 
�   Principais atividades 

• Análise de ocorrências;  
• Instrução processual;  
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• Condução de processos de sindicâncias e/ou processos administrativos 
disciplinares obedecendo à legislação vigente;  

• Orientações às Unidades de Ensino e Órgãos de Apoio. 
 
�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

Em seu segundo ano de atividade, a COPAVO Regional por meio de 
uma atuação consistente de seus membros consolidou a grande aceitação das 
Unidades e Órgãos que compõem o Campus de Ribeirão Preto que passaram a 
consultar e receber orientações de como proceder nos casos de acidentes, infrações 
de trânsito e recursos de multas, combinando um trabalho de conscientização do 
motorista para a direção defensiva; 

• Interação da COPAVO com os assistentes administrativos e chefes de 
transportes das Unidades e Órgãos de apoio para sistematização das tarefas; 

• Análise de 31 processos, dos quais 18 configuravam processos 
administrativos disciplinares, 09 processos de sindicância e 03 representando 
demais ocorrências envolvendo motoristas e / ou veículos oficiais. 

 
Tabela 08 – Processos  
Tipo Quantidade 

Processos Administrativos 18 

Processos de Sindicância 09 

Demais Ocorrências 03 

Total 31 
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���� Treinamento 

 

� Comissão Interna para Gestão de 

�   Principais atividades 

• Analisar solicitações dos funcionários da 
palestras, simpósios, seminários, feiras, fóruns, congressos, 
outras modalidades de eventos de acordo com a área de 
e conforme os critérios estabelecidos pela Comissão.

• Traçar políticas de treinamentos individuais e coletivos junto ao CETEC.
 

� Principais ações desenvolvidas

Em 2011, a Comissão de Qualidade e Produtividade 
solicitações (incluindo 09 cursos coletivos) e 01 palestra de encerramento anual
solicitações não foram aprovadas 
desenvolvida pelos funcionários solicitantes.

Abaixo, tabelas referentes aos tipos de solicitações form
e atendidas pela Comissão.

 
Tabela 

Tipo de solicitação

Curso 

Congresso 

Encontro 

Feira 

Fórum 

Seminário 

Simpósio 

Workshop 

Total 

 

Gráfico 01 –

30%

Relatório de Atividades 2011                                                                                                                           

Comissão Interna para Gestão de Qualidade e Produtividade

Analisar solicitações dos funcionários da CCRP para cursos, encontros, 
palestras, simpósios, seminários, feiras, fóruns, congressos, 
outras modalidades de eventos de acordo com a área de atuação de cada um 
e conforme os critérios estabelecidos pela Comissão. 
Traçar políticas de treinamentos individuais e coletivos junto ao CETEC.

Principais ações desenvolvidas em 2011 

Em 2011, a Comissão de Qualidade e Produtividade 
ações (incluindo 09 cursos coletivos) e 01 palestra de encerramento anual

solicitações não foram aprovadas em virtude de não serem atinentes à função 
desenvolvida pelos funcionários solicitantes. 

Abaixo, tabelas referentes aos tipos de solicitações form
e atendidas pela Comissão. 

Tabela 01 - Solicitações aprovadas pela CQP  

Tipo de solicitação 
Grupo Funcional 

Total
Básico Técnico Superior 

329 143 35 507

1 14 6 21

0 1 3 4 

2 2 1 5 

0 0 2 2 

1 6 3 10

0 1 0 1 

0 0 1 1 

333 167 51 551

– Percentual de Solicitações por Grupo Funcional

 

61%

30%

9%

Básico

Técnico

Superior
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Qualidade e Produtividade 

para cursos, encontros, 
palestras, simpósios, seminários, feiras, fóruns, congressos, treinamentos e 

atuação de cada um 

Traçar políticas de treinamentos individuais e coletivos junto ao CETEC. 

Em 2011, a Comissão de Qualidade e Produtividade analisou 557 
ações (incluindo 09 cursos coletivos) e 01 palestra de encerramento anual: 6 

em virtude de não serem atinentes à função 

Abaixo, tabelas referentes aos tipos de solicitações formalizadas à CQP 

Total 

507 

21 

 

 

 

10 

 

 

551 

Solicitações por Grupo Funcional 
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Tabela 02

Tipo de 
Solicitação DVADM DVFINAN

Curso 82 
Congresso 04 
Encontro - 
Feira 02 
Fórum - 
Seminário 06 
Simpósio - 
Workshop - 
Total 94 
(*) Incluído SCINFOR e SVCOMSO 

 

Gráfico 02 – Percentual

 

Tabela 03 - Solicitações por Divisões/Setores da 

Grupo 
Funcional DVAD

M 
Básico 53 
Técnico 41 
Superior - 
Total 94 
(*) Incluído SCINFOR e SVCOMSO 

 

� Centro de Treinamento e Educação 

�   Principais atividades 

• Planejamento / organização e coordenação de cursos, treinamentos e 
palestras para os funcionários da 
USP/RP; 

• Atendimento e suporte aos funcionários quanto às informações de
solicitações de cursos;

• Acompanhamento e suporte nas atividades desenvolvidas no CETEC por 
outros setores da 

• Agendamento e acompanhamento do uso da sala de vídeo
• Apoio à Seção de Treinamento e Desenvolvimento da Reitoria;

23%
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2 - Solicitações por Divisões/Setores da CCRP
Divisões/Setores 

DVFINAN DVAPTRA DVATCOM DVMANOP 
43 35 182 127 
05 08 03 - 
- 02 01 - 
- - - 02 
- 01 - - 
- 02 01 - 
- 01 - - 
- - - 01 

48 49 187 130 

Percentual de Solicitações por Divisões/Setores da 

Solicitações por Divisões/Setores da CCRP dividas por Grupo Funcional
Divisões/Setores 

DVFINA
N 

DVAPTR
A 

DVATCO
M 

DVMANO
P 

GABINETE

13 11 147 97 
30 24 20 29 
05 14 20 04 
48 49 187 130 

 

Centro de Treinamento e Educação Continuada (CETEC)

Planejamento / organização e coordenação de cursos, treinamentos e 
palestras para os funcionários da CCRP e eventualmente para os do 

Atendimento e suporte aos funcionários quanto às informações de
solicitações de cursos; 
Acompanhamento e suporte nas atividades desenvolvidas no CETEC por 
outros setores da CCRP; 
Agendamento e acompanhamento do uso da sala de vídeo-conferência;
Apoio à Seção de Treinamento e Desenvolvimento da Reitoria;

17%

9%

9%

34%

8%
DVADM

DVFINAN

DVAPTRA

DVATCOM

DVMANOP

GABINETE*

                                                                                                              40 

CCRP 

Total 
 Gabinete* 

38 507 
01 21 
01 04 
01 05 
01 02 
01 10 
- 01 
- 01 

43 551 

de Solicitações por Divisões/Setores da CCRP 

 

dividas por Grupo Funcional 

Total GABINETE
* 

12 333 
23 167 
08 51 
43 551 

Continuada (CETEC) 

Planejamento / organização e coordenação de cursos, treinamentos e 
e eventualmente para os do Campus 

Atendimento e suporte aos funcionários quanto às informações de 

Acompanhamento e suporte nas atividades desenvolvidas no CETEC por 

conferência; 
Apoio à Seção de Treinamento e Desenvolvimento da Reitoria; 

DVADM

DVFINAN

DVAPTRA

DVATCOM

DVMANOP

GABINETE*
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• Acompanhamento e Desenvolvimento de relatórios referentes aos 
treinamentos realizados pelos funcionários da CCRP; 

• Operacionalização das solicitações (individual e coletiva) de treinamentos 
aprovadas pela Comissão de Qualidade e Produtividade da CCRP; 

• Estabelecimento de parcerias visando à busca de cursos e serviços 
especializados que auxiliem a formação e o aprimoramento profissional dos 
servidores; 

• Realização levantamento de necessidades de treinamento junto aos 
funcionários da CCRP; 

• Coordenação / manutenção e incrementação da Biblioteca e Videoteca da 
CCRP. 
 

● Biblioteca do Centro de Treinamento e Educação Continuada 
 

Tabela 04 - Quantidade de DVD do CETEC disponível para empréstimos 
Disciplina Quantidade de DVD Nº das Aulas 

Biologia 07 01 a 50 
Física 07 01 a 50 
História Geral 04 09 a 36 
Língua Inglesa 03 17 a 40 
Língua Portuguesa 10 01 a 80 
Matemática 09 01 a 70 
Química 06 01 a 50 
Total 46 350 

 
 

Tabela 05 - Quantidade de livros disponíveis para empréstimo 
Livros Quantidade 

Didáticos 380 
Romance, literatura, outros 130 
Total 510 

 
�  Principais ações desenvolvidas em 2011 
 

•Treinamentos Coletivos: 
 

1) Curso Práticas Administrativas em Escritório – duas turmas 
Período: 22/03/12 a 26/04/11 e  09/08/11 a 08/09/11 Carga horária: 30 horas  
 

Funcionários por Grupo 
Total 

Básico Técnico Superior 
37 17 - 54 

 
2) Oficina de Inglês Básico – Módulo I 
Período: 06/04/11 a 30/11/11 Carga Horária: 32 horas 
 

Funcionários por Grupo 
Total 

Básico Técnico Superior 
04  - 04 

 
3) Oficina de Inglês Conversação – Módulo I 
Período: 08/04/11 a 24/11/11 Carga Horária: 20 horas 
 

Funcionários por Grupo 
Total 

Básico Técnico Superior 
 04 - 04 
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4) Curso Gerenciamento do Tempo 
Período: 12 /04/11 a 26/04/11 Carga Horária: 12 horas 
 

Funcionários por Grupo 
Total 

Básico Técnico Superior 
03 17 09 29 

 
5)Curso Boas Práticas para Serviços de Alimentação – duas turmas 
Período: 02/05/11 a 06/05/11 e 09/05/11 a 13/05/11 Carga Horária: 12 horas 
 

Funcionários por Grupo 
Total 

Básico Técnico Superior 
41 05 01 47 

 
6) Programa Integrando Novos Funcionários à USP 
Período: 23 a 27 de maio de 2011 Carga Horária: 21 horas 
 

Funcionários por Grupo 
Total 

Básico Técnico Superior 
12 06 05 23 

 
7) Curso Retro Escavadeira 
Período: 27/06/11 a 30/06/11 Carga Horária: 30 horas 
 

Funcionários por Grupo 
Total 

Básico Técnico Superior 
11   11 

 
8) Curso Manipulação de Alimentos – duas turmas 
Período: 11/07/11 a 21/07/11 e08/09/11 a 14/10/11 Carga Horária: 30 horas 
 

Funcionários por Grupo 
Total 

Básico Técnico Superior 
42 05 01 48 

 
9)Curso de Jardinagem 
Período: 24/09/11 a 30/09/11 Carga Horária: 33 horas 
 

Funcionários por Grupo 
Total 

Básico Técnico Superior 
12   12 

 
10) Curso Condução Segura e Econômica 
Período: 23/09/11 a 16/12/11 Carga Horária: 26 horas 
 

Funcionários por Grupo 
Total 

Básico Técnico Superior 
12   12 

 
11) Curso Reciclagem Bienal NR-10 
Carga Horária: 20 horas 
 

Funcionários por Grupo 
Total 

Básico Técnico Superior 
23 35 05 63 
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• Palestras: 
 
1) Motivacional: O Quilômetro Extra 
Data: 17/10/2011, Número de Participantes: 102, Carga horária: 04 horas 
 
2) Legislação de Trânsito e Interdição de Vias Públicas 
Data: 12/07/11 e 14/07/2011, Número de Participantes: 18, Carga Horária: 02 horas 
 
3) Palestra Preventiva ao Uso de Drogas Ilícitas: maconha, cocaína e derivados. 
Data: 31/03/2011; 25/04/11; 23/05/2011 e 21/06/2011, Número de Participantes: 64, Carga 
Horária: 02 horas 
 

• Outras Atividades 
 

1) Curso de Fotografia 
Período: 03/2011 a 06/2011 
 
2) Plantão SESMT para tirar Dúvidas sobre PPRA 
Data: 16/03/2011 
 
3) Vídeo Conferência para EAD (Prof. Wagner) 
Período: 07/07/11 a 15/12/11 
 
4) Atividade Complementar à Palestra Preventiva ao uso de Drogas Ilícitas 
Data: 02/05/2011 
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���� DIVISÃO DE APOIO TRANSITÓRIO – DVAPTRA 
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.  

 
Tabela 01 – Recursos Humanos da Divisão 

Serviço/Seção Básico Técnico Superior Total 
Diretoria da Divisão 02 03 - 05 
Serviço de Biblioteca (Diretoria) 06 01 03 10 
Seção de Processos Técnicos 01 10 05 16 
Seção de Referência e Documentação 03 07 02 12 
Serviço de Biotério (Diretoria) - 01 02 03 
Seção de Apoio Técnico 12 09 02 23 
Seção Operacional 02 01 - 03 
Laboratório de Resíduos Químicos - 02 01 03 
Total 26 34 15 75 

 
�  Principais atividades  

• Coordenação e realização de atividades para interação dos Serviços e 
Seções da Divisão; 

• Organização formal burocrática das rotinas, visando à integração dos 
objetivos e responsabilidades de cada setor; 

• Suporte às Comissões Assessoras do Serviço de Biotério, Serviço de 
Biblioteca e Laboratório de Resíduos Químicos (LRQ); 

• Integração com o SESMT/RP e as Unidades de Ensino e Pesquisa, para a 
realização de atividades de treinamentos e estágios no Biotério e LRQ, que 
aprimoram o funcionamento; 

• Elaboração de projetos para captação de recursos por meio da Administração 
e de agências de fomento; 

• Atendimento ao público destinado a docentes e alunos que possuem projetos 
aprovados pela FAPESP – Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São 
Paulo, por meio de um Posto de Apoio para assinaturas de Termos de 
Outorgas de bolsas e auxílios; 

• Serviço de informação acerca das normas da Fundação, esclarecimentos 
sobre a utilização dos recursos, prestações de contas, além do Serviço de 
malote para o envio de correspondências, projetos, relatórios e outros que se 
fizerem necessários à satisfação dos usuários; 

• Apoio a eventos dos diversos setores da CCRP; 
• Assessoria técnico-jurídica ao Gabinete para subsidiar as decisões 

administrativas. 
 
�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

• Continuidade das atividades das Comissões Assessoras da Biblioteca 
Central, Biotério Geral e Laboratório de Resíduos Químicos; 

• Disponibilização de recursos orçamentários pela Reitoria na ordem de 
R$329.284,00, para a aquisição de livros, US$144.369,18 para renovações 
de assinaturas de revistas estrangeiras e R$1.402.647,00 para renovação de 
assinaturas de revistas nacionais da Biblioteca Central; 

• Realização da XIV Semana do Livro e da Biblioteca, realizada no período de 
24 a 27 de outubro; 



 

Relatório de Atividades 2011                                                                                                                           45 

 

• Disponibilização pela FINEP de R$741.603,40 e R$86.752,73, referentes aos 
projetos CT-Infra – Pró-Infra 01/2006 e Pró-Infra 01/2005, respectivamente; 

• Utilização dos recursos provenientes do Programa de Apoio a Biotérios da 
PRP de R$57.600,00 e R$500.000,00, referentes aos Editais 2009 e 2010, 
respectivamente, para a compra de equipamentos; 

• Autorização pela FINEP do uso do saldo remanescente de R$120.798,28, 
referente ao projeto Pró-Infra 01/2004, utilizado na reforma de um prédio no 
Biotério Geral para adaptação de Centro de Estudos de Biotérios de Cobaias; 

• Aprovação pela Pró-Reitoria de Pesquisa do Projeto do Biotério Geral para o 
Programa de Apoio a Biotérios – Edital 2011 no valor de R$101.700,00. 

• Disponibilização pela PRP de recursos na ordem de R$500.000,00 no âmbito 
do Programa de Biotérios da USP; 

• Aquisição e instalação de equipamentos, como autoclaves, lavadora de 
caixas, câmara de passagem, carros de transporte de materiais, módulos de 
trocas e todos os racks ventilados necessários para o prédio do Centro de 
Criação de Roedores SPF do Biotério Geral; 

• Treinamento dos recursos humanos para as atividades de criação e produção 
de camundongos e ratos SPF; 

• Crescimento quantitativo e qualitativo do atendimento do Posto de Apoio da 
FAPESP, com a assinatura de 1323 contratos e distribuição de 673 pareceres 
confidenciais, além do envio e recebimento de documentos como relatórios 
científicos, prestações de contas e solicitações diversas, distribuídos em 218 
malotes enviados e 88 recebidos. 

 
 
� Serviço de Biblioteca 

�   Principais atividades  

• Alimentação de Bases de Dados nacionais e estrangeiras;  
• Aquisição de publicações por compra, doação e permuta, no mercado 

nacional e exterior; 
• Assistência ao usuário; 
• Cadastramento da produção científica do corpo docente do Campus, além de 

livros, revistas, teses, dissertações, monografias, multimeios e partituras; 
• Comutação Bibliográfica; 
• Empréstimo domiciliar e entre Bibliotecas; 
• Manutenção do blog da Biblioteca Central; 
• Normalização de trabalhos científicos (monografias, dissertações, teses e 

artigos de periódicos); 
• Processamento técnico de revistas, livros e teses; 
• Programas Cooperativos: 

− USP/SIBi: Banco de Dados Bibliográficos - DEDALUS 
− USP/SABER: Portal de teses e dissertações 
− USP/ Sistema de Gestão de Qualidade e Produtividade 
− BIREME: Centro Cooperante Latino-Americano e do Caribe de Informação 

em Ciências da Saúde 
− CNPq/IBICT: Biblioteca Base do Programa de Comutação Bibliográfica 
− CNPq/IBICT: Biblioteca Cooperante do Catálogo Coletivo Nacional de 

Publicações Seriadas 
− CIN/CNEN: Biblioteca participante do Catálogo Coletivo de anais e eventos 
− ReBAP: Biblioteca participante da Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de 

Psicologia 
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• Seleção e preparo de publicações para encadernação;  
• Treinamentos de capacitação de usuários; 
• Acesso ao DEDALUS; 
• Ferramentas e acesso a bases de dados on-line; 
• Acesso a periódicos eletrônicos; 
• Metodologia Científica: redação e normalização de trabalhos científicos; 
• Visita orientada. 

 
�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

• Disponibilização de recursos orçamentários pela Reitoria na ordem de 
R$329.284,00, para a aquisição de livros, US$144.369,18 para renovações de 
assinaturas de revistas estrangeiras e R$1.402,647,00 para renovação de 
assinaturas de revistas nacionais da BCRP; 

Tabela 02 – Atendimento aos usuários 
Tipo Quantidade 

Consultas  228,430 

Empréstimo domiciliares 75.911 

Empréstimos entre bibliotecas 1.566 

Fotocópias  41.351 

 
• Atualização do site da BCRP, com modernização de layout e inclusão de 

novos serviços online; 
• Implantação do software Aleph 500, versão 18.1, para gerenciamento do 

Banco de Dados Bibliográfico da USP – DEDALUS; 
• Implantação do Empréstimo Unificado; 
• Realização da XIV Semana do Livro e da Biblioteca, realizada no período de 

24 a 27 de outubro, com o oferecimento de treinamentos para capacitação de 
usuários em várias modalidades para acesso à literatura científica; 

• Inventário do acervo de livros, teses e trabalho de conclusão de curso;  
• Formação e desenvolvimento do acervo bibliográfico com recursos da 

Reitoria da USP; 
• Apoio a realização de seis Workshops de Capacitação para pesquisadores da 

USP em Publicação Científica, em parceria com as Faculdades de Medicina, 
Ciências Farmacêuticas, Escola de Enfermagem, Odontologia e Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Público alvo: docentes, discentes e pós-
graduandos; 

• Capacitação de Usuários. Fornecidas orientações sobre como pesquisar em 
bases de dados, periódicos e livros eletrônicos; 

• A normalização técnica de teses, dissertações, monografias foi efetuada a 
correção de 21.265 referências bibliográficas de acordo com ABNT, 
Vancouver e normas específicas das revistas científicas; 

Tabela 03 – Capacitação de Usuários 
Tipo Quantidade Nº Alunos Nº Horas 

Visita orientada 15 404 17 
Aulas a convite 25 600 87 
Palestras 04 115 10 

Total 44 1.119 114 

    

• Apoio aos editores científicos para normalizar e disseminar as revistas 
científicas do Campus; 
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• A colaboração aos editores científicos da Psicologia para normalização dos 
artigos científicos, submetidos à publicação das revistas: MEMORADUM, 
PAIDÉIA, REVISTA BRASILEIRA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL e 
REVISTA DA SPAGESP); 

• Parcerias e Convênios com a Rede Latino-Americana e do Caribe de 
Informação em Ciências da Saúde e Rede Brasileira de Bibliotecas da Área 
de Psicologia (ReBAP), tendo como resultado a disponibilização de  277 
registros de teses, 1.285 artigos científicos para alimentação de bases de 
dados na Biblioteca Virtual em Saúde e na Rede Brasileira de Bibliotecas da 
Área de Psicologia (ReBAP); 

• Processamento técnico de livros, periódicos, teses, produção científica e 
multimeios no Banco de Dados – DEDALUS pelo setor de Tratamento da 
Informação, que apresentou um crescimento de 5,09% em livros, monografias 
e separatas, em relação ao ano de 2010, conforme tabela 04. 

Tabela 04 - Acervo  

Tipo de Material 
Acervo 

2010 
Cadastrados 

2011 
Acervo 
Atual 

Livros, monografias e separatas 105.571 5.377 110.948 
Teses 15.571 705 16.276 
Periódicos-fascículos 493.213 8.060 501.273 
Produção Científica 80.458 4.828 85.286 
Monografias, memoriais 1.406 287 1.693 
Multimeios, CD-ROM, DVD 474 505 979 
Outros tipos 1.914 01 1.915 
Acervo Total 698.607 19.763 718.370 

 

� Serviço de Biotério 

�   Principais atividades  

• Produção de animais de laboratório para fins de ensino e pesquisa; 
• Planejamento e controle de toda produção de animais de laboratório em 

função da demanda prevista; 
• Fornecimento diário de animais de laboratório aos Departamentos das 

Unidades sediadas no Campus; 
• Confecção de maravalha para produção/manutenção do Biotério Geral e 

Biotérios Departamentais das Unidades; 
• Elaboração de relatórios mensais para a cobrança de animais de laboratório e 

maravalha consumidos pelos Departamentos das Unidades sediadas no 
Campus; 

• Estimativa e aquisição de insumos e materiais necessários para o 
desenvolvimento das atividades no Biotério; 

• Execução de procedimentos clínicos, cirúrgicos e de eutanásia dos animais, 
incluindo exames anatomopatológicos, parasitológicos e microbiológicos e 
seu controle mediante isolamento, identificação do agente causal e aplicação 
de medidas curativas quando necessário; 

• Introdução de novas linhagens de camundongos no prédio de produção com 
padrão sanitário SPF (Specific Pathogen Free) por meio de técnica de 
derivação por histerectomia; 

• Previsão, aquisição e preparo de toras de pinus para a confecção de 
maravalha; 

• Coleta e acondicionamento de carcaças de animais para destinação 
específica após o seu uso pelos Departamentos das Unidades de Ensino e 
Pesquisa do Campus; 
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• Coleta de sangue de ovinos para pesquisadores interessados; 
• Assistência e orientação técnica aos Biotérios Setoriais do Campus; 
• Participação de funcionários como: Comissão Assessora do Biotério Geral, 

Comitê de Ética no Uso de Animais, Comissões de Sindicância, etc.; 
• Venda e doação de animais de laboratório a usuários externos ao Campus 

(Instituições de Ensino e Pesquisa, Laboratórios Clínicos, Bosque Municipal, 
Universidades Estaduais), quando da existência de excedente nos estoques. 

 
�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

• Disponibilização pela FINEP de R$741.603,40 e R$86.752,73, referentes aos 
projetos CT-Infra – Pró-Infra 01/2006 e Pró-Infra 01/2005, respectivamente, 
utilizados para compra de 24 racks ventilados e 620 microisoladores; 

• Utilização dos recursos provenientes do Programa de Apoio a Biotérios da 
PRP de R$57.600,00 e R$500.000,00, referentes aos Editais 2009 e 2010, 
respectivamente, para a compra de 1 lavadora de caixas, 10 racks ventilados, 
1600 mini-isoladores e 400 caixas para camundongos; 400 bebedouros; 03 
isoladores para roedores; 01  sistema de pulverização – atomizador; 01 
sistema detector para gases; 01 cilindro para esterilização e 01 carrinho de 
apoio para cilindro de esterilização; 

• Autorização pela FINEP do uso do saldo remanescente de R$120.798,28, 
referente ao projeto Pró-Infra 01/2004, utilizado na reforma de um prédio no 
Biotério Geral para adaptação de Centro de Estudos de Biotérios de Cobaias; 

• Aprovação pela Pró-Reitoria de Pesquisa do Projeto do Biotério Geral para o  
Programa de Apoio a Biotérios – Edital 2011 no valor de R$101.700,00; 

• Disponibilização pela PRP de recursos na ordem de R$500.000,00 no âmbito 
do Programa de Biotérios da USP; 

• Aquisição e instalação de outros equipamentos no prédio de roedores SPF, 
para a expansão, produção e estoque de animais de laboratório: 

− 3 autoclaves; 
− 26 racks ventilados; 
− 2 unidades isoladoras para ratos;  
− 10 carros para transporte de materiais; 
− 1 lavadora ultrassônica; 
− 1 bancada com pias e mesas de trabalho para preparação de materiais e 

insumos; 
− Aquisição de módulos de troca para a transferência de animais de um mini-

isolador para outro; 
• Treinamento dos recursos humanos para as atividades de criação e produção 

de camundongos e ratos SPF no prédio de roedores SPF; 
• Melhoria da qualidade sanitária e do número de cobaias produzidas. 

As tabelas abaixo apresentam números relativos à produção de animais 
do Serviço de Biotério durante o ano de 2011: 

Tabela 05 – Consumo de Animais de Laboratório 

Espécies 
Unidades 

EEFERP EERP FCFRP FFCLRP FMRP FORP TOTAL 
Camundongo (Balb/c SPF) 03 127 1946 - 15306 179 17561 
Camundongo (C57BL6 SPF) - 507 1036 57 17492 335 19427 
Camundongo (Swiss SPF) 206 04 3756 - 6171 286 10423 
Cobaia - - 37 - 603 220 860 
Coelho - 12 19 49 403 145 628 
Rato  158 1971 6097 3402 28056 3361 43045 
Total 367 2621 12891 3508 68031 4526 91944 
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Gráfico 01 

 
Tabela 0

Espécies Produção

Camundongos 53989 
Cobaias 1556 
Coelhos 1092 
Ratos 50066 
Total 106703 

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

 
Gráfico 02 – Produção e Movimentação de 

 
 

Tabela 07 – Consumo de Maravalha das Unidades do 

EEFERP
EERP
FCFRP
FFCLRP
FMRP
FORP
Subtotal das Unidades
Serviço de Biotério
Consumo Total

74%

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Produção

5
3

9
8

9
1

5
5

6
1

0
9

2
5

0
0

6
6

Produção e Movimentação de Animais  de Laboratório

Relatório de Atividades 2011                                                                                                                           

Gráfico 01 – Consumo de Animais por Unidade 

Tabela 06 – Demonstrativo Geral do Fluxo de Animais

Produção Consumo Venda* Doação** 
Consumo, venda e 

 47411 1182 40 
860 70 60 
628 23 42 

 43045 344 60 
 91944 1619 202 

Venda de animais de laboratório a universidades particulares, laboratórios de análise clínicas e a pós

Doação de animais excedentes ou de descarte em nossos estoques a universidades públicas e ao Bosque e Zoológico    
Municipal de Ribeirão Preto Dr. Fábio de Sá Barreto. 

Produção e Movimentação de Animais de Laboratório

Consumo de Maravalha das Unidades do Campus e do Serviço de Biotério
Unidades Consumo (Kg) 

EEFERP 210 
EERP 659 
FCFRP 0 
FFCLRP 6708 
FMRP 22578 
FORP 12642 
Subtotal das Unidades 42797 
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Demonstrativo Geral do Fluxo de Animais 
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Gráfico 03 – Consumo de Maravalha 

 
 
 

Tabela 08 – Consumo de Ração em Quilos no Âmbito do Campus 
Usuários Cobaias Coelhos Roedores * Gatos Ovinos 

Serviço de Biotério 10620 19880 91335 (12855+78480) 110 2080 

Unidades 1020 3400 69005 (1185+67820) 0 0 

Total 11640 23280 160340 110 2080 
*Somatório das rações Nuvital extrusada e Nuvital peletizada consumidas, respectivamente, por camundongos e ratos. 

 
 

� Laboratório de Resíduos Químicos 

�   Principais atividades  

• Coleta mensal de resíduos químicos nas diversas Unidades do Campus; 
• Gerenciamento, tratamento e descarte de resíduos químicos; 
• Recuperação de Solventes Orgânicos; 
• Orientações e informações às Unidades do Campus sobre o PGRQ, por meio 

de cursos, palestras, visitas técnicas etc.. 
 
 

Tabela 09 – Resíduos Químicos Recebidos pelo LRQ , em kg/L 
               Mês 
Unidade JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ  TOTAL 
FMRP 15 178 115 141 163 297 20 135 187 239 95 260 1845 
FCFRP - 33 - - 25 - - - 20 - - - 78 
FFCLRP 4 23 2 - 27 - - 252 147 300 26 - 781 
FORP - 2 - 13 - - - - 10 34 28 - 87 
SISUSP - 3 - - - - - - 25 - - - 28 
Total 19 239 117 154 215 297 20 387 389 573 149 260 2819 

 
 

Tabela 10 – Material Recuperado pelo LRQ , em L 
           Mês 
 
Unidade 

FEV MAR MAI JUL AGO TOTAL 

FMRP 27 20 - 12 18 77 

FFCLRP - - 66 - - 66 
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�   Principais ações desenvolvidas em 2011  

• Quantificação parcial dos resíduos químicos passivos e os reagentes vencidos 
estocados nos diversos laboratórios de ensino/pesquisa do Campus; 

• Apresentação de palestras para funcionários e alunos, visando à orientação e 
à divulgação do PGRQ; 

• Palestras e Cursos ministrados: 
− Segurança Química: Boas Práticas de Laboratório para membros da 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) – SESMT / USP 
Campus de Ribeirão Preto em 08/04/2011; 

− Resíduos Químicos - Gerenciamento e Tratamento na USP de Ribeirão 
Preto oferecida a alunos das Disciplinas Segurança em Laboratórios de 
Química do curso de Bacharelado e Noções de Segurança em 
Laboratórios de Química do Curso de Licenciatura em Química em 
03/05/2011; 

− Gerenciamento e Tratamento de Resíduos Químicos nas Atividades de 
Inverno da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em 01/07/2011; 

− Segurança Química – Riscos e Cuidados nas Atividades de Inverno da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em 01/07/2011; 

− Segurança Química – Boas Práticas de Laboratório no Curso de 
Prevenção de Acidentes – SESMT / USP Campus de Ribeirão Preto, em 
19/08/2011; 

− Segurança Química: Boas Práticas em Laboratório para membros da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) – SESMT / USP 
Campus de Ribeirão Preto, em 06/12/2011; 

− Manuseio, Armazenamento e Transporte de Produtos Químicos – Descarte 
Correto de Resíduos Químicos, no curso de Saúde e Segurança do 
Trabalho – Capacitação Segundo a NR-32, em 09/12/2011. 
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���� DIVISÃO ADMINISTRATIVA – DVADM 
Missão 

Prestar serviços de qualidade para a CCRP no planejamento e 
coordenação das políticas de gestão de pessoas (Serviço de Pessoal), dos serviços 
de proteção ao patrimônio e à comunidade (Serviço de Guarda Universitária), do fluxo 
e da preservação de informações (Seção de Expediente e Seção de Encadernação), 
da manutenção de condições de salubridade e asseio na conservação predial (Seção 
de Serviços Gerais) e da gestão de contratos de serviços terceirizados (Diretoria). 

 
Tabela 01 – Recursos humanos da Divisão 

Serviço / Seção Básico Técnico Superior Total 

Diretoria da Divisão - 02 - 02 

Seção de Expediente 03 01 - 04 

Seção de Encadernação - 03 - 03 

Seção de Serviços Gerais 07 - - 07 

Serviço de Guarda Universitária - 01 - 01 

Seção de Segurança 02 18 - 20 

Setor de Segurança I 02 11 - 13 

Setor de Segurança II 01 13 - 14 

Seção de Vigilância 27 - - 27 

Setor de Vigilância I 11 - - 11 

Setor de Vigilância II 23 - - 23 

Serviço de Pessoal - 06 - 06 

Total 76 55 - 131 

 

�   Principais atividades  

• Gestão das atividades desenvolvidas nos Serviços de Pessoal e de Guarda 
Universitária e nas Seções de Encadernação, de Expediente, de Segurança, 
de Serviços Gerais e de Vigilância da Divisão Administrativa; 

• Gestão dos contratos terceirizados de serviços: 
− de vigilância/segurança patrimonial; 
− de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios; 
− de limpeza, asseio e conservação predial; 

• Coordenação e supervisão dos trabalhos das equipes de fiscalização dos 
serviços terceirizados; 

• Coordenação dos Concursos Públicos para provimento de empregos públicos 
autorizados à CCRP. 

 
�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

• Implantação gerencial e operacional, no âmbito da CCRP, do contrato  
nº 16/2011-CCRP, celebrado entre a Universidade de São Paulo e a empresa 
O.O.Lima Empresa Limpadora Ltda. para prestação de serviços de limpeza, 
asseio e conservação predial em 765.512,57 m².; 
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• Implantação gerencial e operacional, no âmbito da CCRP, do contrato 
 nº 41/2011, celebrado entre a Universidade de São Paulo e a empresa Works 
Construção e Serviços Ltda. para execução de serviços de controle, operação 
e fiscalização de portarias e edifícios próprios da CCRP em 26 postos; 

• Em 2011, foram excluídos 7 postos devido à reestruturação da jornada de 
trabalho dos vigias prediais do quadro funcional da CCRP. Desse modo, 
houve a diminuição de 26,9% no número total de postos contratados; 

• Planejamento e encaminhamento de solicitação para contratação de serviço 
de vigilância eletrônica; 

• Idealização e supervisão de projetos da Guarda Universitária, como o de 
Reestruturação do processo de elaboração dos relatórios de ocorrência, e da 
Seção de Expediente, como o Curso de Aperfeiçoamento de Utilização do 
Sistema Proteos; 

• Gestão administrativa do Programa USP Recicla; 
• Representação do Campus da USP de Ribeirão Preto junto ao CONSEG 3 

OESTE - Conselho Comunitário de Segurança – Vila Tibério; 
• Adoção das medidas administrativas necessárias à adequação da jornada de 

trabalho dos agentes de vigilância e vigias que se encontravam em jornada 
12x36 para jornada de 8 horas diárias e 40 horas semanais, de acordo com o 
ofício CODAGE/CIRC/006/2011, de 1º de março de 2011. 

 
� Seção de Expediente 

�   Principais atividades 
• Execução de atividades de Protocolo, Expediente e Arquivo; 
• Abertura, tramitação e arquivo de Processos e Protocolados; 
• Viabilização do fluxo de documentos, informações e arquivo; 
• Orientação aos usuários do Sistema Proteos sobre os procedimentos de 

Gestão Documental; 
• Verificação da regularidade de Processos e Protocolados; 
• Guarda e recuperação de Processos, Protocolados e documentos em geral; 
• Recebimento e envio diários, via Correios, de 04 (quatro) malotes de 

correspondências da Reitoria ao Campus e do Campus à Reitoria, cujas 
correspondências são distribuídas entre as 8 Unidades de Ensino e Órgãos de 
Apoio do Campus (ADUSP, ARFUSP, Agência USP de Inovação, USP 
Recicla, CIRP, COESF Regional – DVCORE/RP, Creche Carochinha, 
Departamento de Saúde Médico e Odontológico, EDUSP, GACC, GATMO, 
Hemocentro, Hospital das Clínicas, Ouvidoria Geral, Procuradoria Geral, 
SESMT/RP, SUPERA); 

• Recebimento, triagem, protocolo, registro em pastas e encaminhamento de 
Pedidos de Providências, Ofícios, Cartas, Correspondências e Documentos 
oriundos das Seções/Serviços da CCRP, de todas as Unidades do Campus e 
da Comunidade externa; 

• Recebimento, triagem e distribuição da correspondência dos moradores do 
Campus; 

• Recebimento e envio de documentos via fax; 
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• Atendimento e controle de consultas e empréstimos de documentos que estão 
sob sua custódia; 

• Participação do processo de avaliação e destinação de documentos, 
procedendo a descartes necessários da documentação de acordo com a 
Tabela de Temporalidade de Documentos do SAUSP; 

• Orientação ou coordenação da execução de programas, diretrizes e normas 
emanadas pelo SAUSP; 

• Zelo pelas condições de conservação do acervo documental produzido e 
acumulado no âmbito da CCRP. 

 
�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

• Autuação de 1.603 Processos e de 1.968 Protocolados; 
• Participação de funcionários nos cursos de atualização oferecidos pelos 

SAUSP (Sistema de Arquivos da USP):  
− Gestão Documental – Procedimentos de Protocolo em julho e agosto de 

2011; 
− Eliminação de Documentos em setembro/2011; 
− 2º Seminário de Documentos em Meio Digital em novembro/2011.  

• Codificação, de acordo com o Plano de Classificação de Assuntos, de todos 
os 3.481 Processos abertos antes de 13/10/1993 que possuíam como assunto 
“Assunto a Regularizar”, para implantação do Módulo de Eliminação de 
Processos; 

• Desenvolvimento e realização do Curso de Aperfeiçoamento de Utilização do 
Sistema Proteos, em que foram orientados sobre os procedimentos corretos 
quanto ao uso do Sistema Proteos e quanto à gestão documental  

 
Tabela 02 – Curso de Aperfeiçoamento de Utilização do Sistema Proteos 

Unidade / Órgão N° funcionários 

CCRP 104 

Agênica USP Inovação 01 

Creche 02 

CIRP 01 

Departamento de Saúde 02 

IEA 02 

PG-RP 02 

SESMT – RP 02 

Total 116 

 
De maneira geral, a sensibilização dos funcionários quanto à 

importância dos documentos produzidos e tramitados pela CCRP foi alcançada, 
tendo em vista a participação dos funcionários (84,55%) e a redução do número de 
Processos e/ou Protocolados extraviados (36,26%). 

O interesse pelo Curso levou a solicitações de novos cadastros no 
Sistema Proteos para 5 funcionários da CCRP e de 3 funcionários de outros Órgãos 
do Campus. 
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3ª Turma do Curso de Aperfeiçoamento de Utilização do 

Sistema Proteos

Gráfico 01-Documentos gerados

 
De 2009 a 2011, houve uma pequena redução na atividade de 

autuação de Processos e um aumento de 137,11% na atividade de autuação de 
Protocolados, o que pode ser justificado por decisão emanada pelo Departamento de 
Finanças em 2011, que determinou que não fossem mais abertos Processos de 
pagamento. 

 
� Serviço de Pessoal

�   Principais atividades 
• Procedimentos de rotina na área de pessoal
• Atendimento individualizado aos funcionários da CCRP, encaminhando 

solicitações e consultas e viabilizando a manutenção adequada dos contratos 
de trabalho dentro da legislação vigente;
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• Elaboração, manutenção e encerramento dos contratos dos funcionários 
lotados na CCRP; 

• Conferência mensal da documentação trabalhista de seis contratos de 
empresas terceirizadas pela CCRP, sendo elas: A.G.Tazinaffo - manutenção 
de áreas verdes (15 funcionários), A.G.Tazinaffo - limpeza de piscinas (1), 
Pluriserv (25), Evik (65), Works (32) e O.O.Lima (70); 

• Prestação de informações sobre normas e procedimentos, promovendo 
estudos e levantamentos que visam instrumentalizar a Administração sobre a 
legalidade e adequação da tomada de decisão, atuando na consultoria e 
assessoria de assuntos relacionados à gestão do quadro funcional da 
Unidade; 

• Organização e realização dos Concursos Públicos da CCRP e Centralizados; 
• Instrução do Plano de Metas da Unidade. 

 
�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

 

Tabela 03. Síntese dos procedimentos diários realizados pelo Serviço de Pessoal  
Procedimentos Quantidade 

Processos de contratação 23 

Rescisão de contrato 21 

Reintegração de servidores 03 

Instrução de Processos Trabalhistas 127 

Atualização de Carteira Profissional e Previdência Social (CTPS) 128 

Registro de Comunicação de Acidente de Trabalho 28 

Emissão e Conferência de Boletins de Frequência 5900 

Cadastro de Frequência no Sistema Marte 3977 

Cadastro em Folha de Pagamento no Sistema Marte 1969 

Concursos Públicos abertos 05 

 

 

Tabela 04 - Contratação de servidores na CCRP  
Nível Função Nº servidores 

Básico 

Auxiliar de Serviços Gerais 01 

Auxiliar de Manutenção/obras 01 

Auxiliar de Administração 08 

Cozinheiro 02 

Salva-Vidas 01 

Técnico 
Técnico para Assuntos Administrativos 06 

Técnico de Laboratório 01 

Superior Educador 03 

Total Geral 23 
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Tabela 05 - Desligamento de servidores da CCRP  
Nível Função Nº servidores 

Básico 

 

Auxiliar de Serviços Gerais 01 

Auxiliar de Manutenção/obras 01 

Auxiliar de Administração 03 

Auxiliar de Cozinha 01 

Auxiliar de Laboratório 01 

Carpinteiro 01 

Cozinheiro 01 

Pedreiro 04 

Pintor 01 

Técnico 

Secretário 01 

Técnico de Manutenção/obras 02 

Técnico para Assuntos Administrativos 01 

Técnico de Vidraria 01 

Superior Bibliotecário 02 

Total geral 21 

 
Tabela 06 - Reintegração de servidores na CCRP  

Nível Função Nº servidores 

Básico 

Auxiliar de Manutenção/obras 01 

Cozinheiro 01 

Pintor 01 

Total Geral 03 

 
• Nos últimos onze anos o número de Comunicações de Acidente de Trabalho 

na CCRP sofreu uma queda significativa, apresentado em 2010 o menor 
índice do período (Gráfico 01). Porém, no ano de 2011 os índices 
aumentaram. Os setores com maior incidência de CAT em 2011 foram a 
Seção de Alimentação, Laboratório de Resíduos Químicos (Divisão de Apoio 
Transitório) e a Seção de Parques e Jardins (Tabela 07). 

Tabela 07 - Número de Comunicações de Acidente de Trabalho por setor da CCRP 
Tipo Setor Total 

Típico 

Seção de Alimentação 9 

Seção de Parques e Jardins 3 

Laboratório de Resíduos Químicos (DVAPTRA) 3 

Seção de Transportes 2 

Outros Setores 7 

Trajeto 
Seção de Parques e Jardins 2 

Outros Setores 2 

Total Geral 28 
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• O controle e o cadastro da frequência de todos os funcionários da 
Coordenadoria é o procedimento que gerou a maior demanda de serviço, 
seguido pelo cadastro de consignações e descontos em folha de pagamento 
(Gráfico 02). 

 
Gráfico 02 - Número de Comunicações de Acidente de Trabalho na CCRP de 2000 a 2011 

 

• No ano de 2011 manteve-se expressivo número de processos trabalhistas 
instruídos: 127 processos, sendo 107 processos promovidos por servidores da 
Universidade e 20 demandados por funcionários de empresas terceirizadas. 

 

Gráfico 03 - Distribuição das atividades de rotina do Serviço de Pessoal 

 

• Enriquecimento da homepage do Serviço de Pessoal implantada em 2010, 
incluindo os menus relacionados ao Marteweb e à Nova Carreira; 

• Aumento do número de contratos de empresas terceirizadas a terem sua 
documentação trabalhista conferida (passando do total de 40 para 342 
funcionários a partir do mês de setembro); 

• Demissão de 11 servidores da CCRP após alteração da normativa sobre a 
continuidade do vínculo trabalhista de servidores celetistas frente à concessão 
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de aposentadoria pela Previdência Social, e atendimento aos servidores da 
Coordenadoria e demais Unidades do Campus para esclarecimentos sobre o 
assunto; 

• Divulgação e orientação sobre a nova ferramenta do sistema Marteweb - 
“Curriculum Vitae”, com centralização do encaminhamento de dúvidas ao 
DRH, e suporte à nova carreira dos servidores Técnicos e Administrativos da 
Universidade, encaminhando recursos de revisão de enquadramento; 

• Alteração da jornada especial de trabalho 12X36 para 40h semanais de 97 
servidores da Guarda Universitária, sendo que no transcorrer do ano foram 
concedidas 20 antecipações de tutela judiciais para a permanência dos 
servidores na jornada anterior, das quais 10 ainda são vigentes; 

• Realização de 05 concursos públicos. 
 

Tabela 08 - Cronograma de Concursos da CCRP 

Função 
Previsão de abertura do concurso 

público 
Vagas 

Auxiliar de Manutenção/Obras1 - 03 

Nutricionista Março/2012 01 

Operador de Máquinas Abril/2012 01 
1 Concurso em andamento, como previsão de homologação em abril/2012. 

 

Tabela 09 – Postos de trabalho da CCRP não providos – dezembro/2011 
Nível Função Validade Quantidade 

Superior Nutricionista 24/2/2013 01 

Técnico Agente de Vigilância 22/2/2013 01 

Básico Auxiliar de Manutenção/Obras 20/2/2013 02 

Básico Operador de Máquinas 19/6/2013 01 

 

Tabela 10 - Concursos Públicos promovidos pela CCRP 

Função 

Edital 

CCRP 

de 

Abertura 

Nº vagas 

previstas 

Nº 

candidatos 

inscritos 

Nº candidatos 

classificados 

Nº 

candidatos 

convocados 

em 2010 

Nº de candidatos 

contratados em 

2010 (CCRP e 

Unidades) 

C
C

R
P

 

Salva-vidas 31/2011 01 25 06 01 01 

Auxiliar de 
Laboratório 

91/2011 01 399 03 (Em andamento) 

Auxiliar de 
Manutençã

o/Obras 

102/201
1 

03 166 (Em andamento) 

C
en

tr
al

iz
ad

o
 Secretário 39/2011 01 186 24 09 06 

Bibliotecário 62/2011 01 211 18 02 (Em andamento) 
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Gráfico 04 - Vagas por Unidade dos Concursos realizados e em andamento 

 
Tabela 11 - Concursos Públicos reaproveitados de outras Unidades pela CCRP 

Função Aberto em Vagas Unidade Edital 

Auxiliar de Manutenção/Obras Março/2010 01 EEFERP Edital EEFERP/RH 01/2010 

 

� Serviço de Guarda Universitária 

�   Principais atividades 
• Gestão das Seções de Segurança e de Vigilância, que compõem a Guarda 

Universitária, por meio de: 
−Reuniões periódicas com os chefes e os encarregados de Setor dessas 

Seções abordando assuntos do cotidiano de trabalho e soluções em conjunto 
a fim de melhorar a qualidade dos serviços prestados; 

−Apresentação de propostas de melhorias de infraestrutura e de tecnologia 
de segurança. 

• Proteção aos patrimônios históricos, materiais e humanos da comunidade e da 
Universidade de São Paulo no Campus de Ribeirão Preto; 

• Mediação de conflitos de interesses entre a comunidade acadêmica e a 
Administração do Campus, esta última responsável pela ordem e cumprimento 
da legislação vigente e das diretrizes da Administração Central; 

• Relação institucional com o Corpo de Bombeiros e com a Polícia Militar. 
 
�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

• Estudo para a instalação de câmeras de segurança nos seguintes locais: 
−9 câmeras em prédios da Moradia Estudantil; 
−3 câmeras na Seção de Parques e Jardins; 
−11 câmeras no Restaurante Novo;  
−4 câmeras nas Casas de Hóspedes; 

• Solicitação de construção de uma guarita nos fundos da Vila Estudantil; 
• Análise das vias de trânsito a fim de melhorar a iluminação do Campus; 
• Solicitação de cascalhamento dos acessos à área de floresta a fim de facilitar 

a locomoção do Caminhão Autobomba no combate a incêndios; 
• Planejamento da compra de um novo caminhão Autobomba para atuar no 

combate a incêndios; 
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• Reuniões periódicas com a Polícia Militar abordando assuntos relacionados a 
otimização e a estratégias de segurança para o Campus; 

• Reuniões periódicas com o Corpo de Bombeiros abordando otimização e 
estratégias técnicas de combate a incêndios e preservação da área de floresta 
do Campus; 

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

• Palestras periódicas aos moradores do Bloco F do CREU, Vila Estudantil e 
CREU sobre “Noções Básicas de Segurança”; 

• Participação na 8ª recepção de calouros, realizada na Moradia Estudantil 
(CREU) em 20/02/2011. Durante o evento, foram distribuídos panfletos 
explicativos referentes aos cuidados adotados quanto à segurança pessoal e 
patrimonial; 

• Acompanhamento, apoio e sinalização de diversos eventos esportivos e 
acadêmicos realizados no interior do Campus, como: 
− VII Caminhada da Saúde realizada em 10/04/2011 com a participação de 

aproximadamente 400 pessoas; 
− Jogos Jurídicos (com a participação das unidades/faculdades: FDRP USP, 

PUC Campinas e Mackenzie) realizados em 21/04/2011 com a 
participação de aproximadamente 200 pessoas;  

− Caminhada contra o tabagismo, promovida pela Secretaria da Saúde do 
município de Ribeirão Preto e do Hospital das Clínicas, realizada em 
29/05/2011 com a participação de aproximadamente 250 pessoas; 

− Workshop realizado na FMRP em 05/06/2011 e que contou com a 
participação de aproximadamente 300 pessoas; 

− XIV Congresso Brasileiro de Biomecânica, realizado em 10 e 11/06/2011; 
− Mutirão do IMESC (Hospital das Clínicas) para realização de exame de 

DNA realizado em 11/06/2011 com a participação de aproximadamente 
4.000 pessoas;  

− IX Volta USP realizada em 11/06/2011 com a participação de 
aproximadamente 700 pessoas;  

− Evento Sambazz realizado em 16/06/2011 com a participação de 
aproximadamente 120 pessoas; 

− 64º Jogos Operários do SESI realizados em 19/06/2011 com a participação 
de aproximadamente 100 pessoas;  

− Encontro Regional dos Estudantes de Nutrição realizado em 23/06/2011 e 
que contou com a participação de aproximadamente 120 pessoas; 

− VI Encontro de Humanização da Cia do Riso, no Espaço Cultural realizado 
em 20/08/2011 com a participação de aproximadamente 100 pessoas; 

− Jornada de Nutrição da FMRP realizada em 27/08/2011 com a participação 
de aproximadamente 200 pessoas; 

− Torneio de Xadrez realizado em 28/08/2011 com a participação de 
aproximadamente 250 pessoas; 

− INTERMED realizado em 03/09/2011 com a participação de 
aproximadamente 300 pessoas; 

− Festival de Inverno de Corridas, Arremessos e Levantamentos realizado 
em 04/09/2011 com a participação de aproximadamente 400 pessoas; 

− Jogos da Amizade realizados em 11/09/2011 com a participação de 
aproximadamente 200 pessoas; 

− XI Caminhada da Primavera realizada em 18/09/2011 com a participação 
de aproximadamente 500 pessoas;  

− 12º Sarau da Odonto realizado em 28/09/2011; 
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− Pândegos da Filô realizado em 29/09/2011 com a participação de 
aproximadamente 250 pessoas;  

− 9º Encontro dos PETs da USP realizado em 22/10/2011 com a participação 
de aproximadamente 150 pessoas; 

− 1º Semana de Artes na Faculdade de Direito realizada em20/10/2011 com 
a participação de aproximadamente 100 pessoas; 

− Festa do Sorvete realizada na Creche Carochinha em 26/11/2011 com a 
participação de aproximadamente 500 pessoas;  

• Organização do trânsito durante a realização dos seguintes concursos 
públicos: 
− Secretário, realizado em 13/02/2011 com a participação de 207 candidatos; 
− Salva Vidas, realizado em 08/05/2011 com a participação de 25 

candidatos; 
− Secretário, realizado em 19/06/2011 com a participação de 186 candidatos; 
− Bibliotecário, realizado 05/09/2011 com a participação de 211 candidatos; 
− Auxiliar de laboratório, realizado em 06/11/2011 com a participação de 399 

candidatos; 
• Realização de palestras pela Guarda Universitária nas SIPATs das seguintes 

Unidades: 
− FEARP, em 14/09/2011 com a participação de aproximadamente 25 

pessoas; 
− FMRP, em 08/02/2011 com a participação de aproximadamente 70 

pessoas; 
• Gestão qualitativa, por meio de reuniões com os encarregados das empresas 

terceirizadas, para propor melhorias na qualidade dos serviços contratados; 
• Elaboração de manual para vigilantes da empresa Evik em postos da Vila 

Estudantil; 
• Fiscalização dos serviços terceirizados de controle, operação e fiscalização de 

portarias e edifícios da CCRP e da FMRP (noturnos, finais de semana e 
feriados no período integral), do Departamento de Música da FFCLRP 
(noturnos, finais de semana e feriados no período integral), da FDRP 
(noturnos, finais de semana e feriados no período integral), e da EEFERP 
(noturnos, finais de semana e feriados no período integral); 

• Organização da palestra da Polícia Militar aos agentes de vigilância da 
Coordenadoria do Campus sobre o tema “Legislação de Trânsito e Interdição 
de vias Públicas”. 

 
� SEÇÃO DE SEGURANÇA 

�   Principais atividades 

• Promoção de patrulhamento no Campus de forma planejada; 
• Fiscalização dos serviços terceirizados de segurança e vigilância do Campus; 
• Controle das portarias do Campus; 
• Orientação de trânsito nas dependências do Campus; 
• Emissão de carteirinhas para caminhada no Campus e de identificação dos 

alunos dos cursos oferecidos no Campus pela FUNDACE - Fundação para 
Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia; 

• Rondas ostensivas, visando à diminuição do número de pessoas não 
autorizadas que possam vir a circular na área florestal, bem como do número 
de objetos de furtos ou de roubos que normalmente são encontrados na área, 
e à inibição de circulação de veículos não autorizados; 

• Prevenção e combate a incêndios em áreas florestais e em áreas urbanizadas; 
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• Prevenção e combate à pesca e à caça no Campus, bem como apreensão de 
equipamentos para esses fins; 

• Auxílio à pesquisa em área florestal, bem como atenção e guarda de materiais 
usados pelos pesquisadores; 

• Registro de animais que habitam a área florestal com intenção de preservação 
e de inibição de caçadores; 

• Realização de ponto fixo no Prédio da Coordenadoria a fim de se preservar o 
sigilo das provas da FUVEST e acompanhamento aos locais de distribuição; 

• Intensificação de rondas e permanência de um agente de ponto fixo nos locais 
de matrículas nas Unidades de Ensino para orientação aos novos alunos; 

• Escala de serviço dos agentes de vigilância; 
• Planilha dos vale refeições; 
• Abordagem nas portarias para divulgação da alteração de selos de acesso ao 

Campus com entrega de panfletos; 
• Orientação e distribuição nas portarias sobre a infestação de carrapatos; 
• Orientação nas portarias e áreas internas do Campus a candidatos dos 

diversos concursos públicos e vestibulares realizados no Campus. 
 
�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

• Operação nas portarias para retirada de selos antigos; 
• Emissão de 22 carteirinhas para caminhadas no Campus e de 492 carteirinhas 

de identificação dos alunos dos cursos oferecidos no Campus pela FUNDACE; 
• Elaboração de mapa de risco de ocorrências de furtos/roubos no Campus para 

divulgação à comunidade uspiana; 
• Desenvolvimento de planilha para controle da entrada de veículos e de 

pedestres para ser utilizada pelos colaboradores terceirizados nas 3 portarias 
visando ao controle da entrada no Campus dos caminhantes e dos veículos 
que não possuem selos, com ênfase no período noturno e nos finais de 
semana; 

• Planejamento e execução do projeto de recadastramento de veículos de 
docentes, funcionários e alunos do Campus com a substituição de selos e 
liberação de novo selo para acesso ao Campus a partir de outubro de 2011 
com a entrega de mais de 4.000 selos; 

• Combate a dois incêndios de grandes proporções em: 
− 28/07/2011, quando foram queimados 20 hectares de capim e 3 hectares 

da área de reflorestamento, além de 5.000 mil árvores; 
− 16/08/2011, quando foram 37 hectares de mata nativa e 45 hectares de 

pastagens e árvores esparsas. Nessa ocasião, houve reignição e foi 
necessário novo combate ao incêndio à noite. 

A Seção de Segurança promoveu diversas ações preventivas e de 
apoio à comunidade uspiana no ano de 2011. Parte dessa atividade da Seção pode 
ser quantificada no número de ocorrências registradas pelos agentes de vigilância, 
que, em 2011, somaram 2.230 ocorrências e que abrangeram diversas situações. Do 
total de ocorrências, aproximadamente 69% corresponde a auxílio ao público, o que 
enfatiza o caráter comunitário e de pronto-atendimento das atividades desta Seção.  

Em 2011, o número de ocorrências referentes a furto de veículo no 
Campus aumentou consideravelmente em relação a 2010. Esse aumento pode ser 
explicado, em parte, pelo fato de a cidade de Ribeirão Preto ser o segundo município 
do Estado de São Paulo com a maior taxa de furtos de veículos por 100 mil 
habitantes, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Em 2011, 
em Ribeirão Preto, foi registrada uma média de 481,9 veículos furtados a cada 100 
mil habitantes. 
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Além disso, ainda segundo a Secretaria de Segurança Pública do 
Estado, deve-se levar em conta que houve um aumento expressivo da frota no 
Estado de São Paulo, que passou de 12 milhões para 22 milhões de veículos durante 
a última década.  

A tabela e o gráfico abaixo apresentam os principais tipos de 
ocorrências registradas em 2011, que totalizou 2.230 ocorrências. 

 
Tabela 12- Estatística de Segurança do Campus 

Ocorrências 
Janeiro a 

Março 

Abril a 

Julho 

Agosto a 

Outubro 

Novembro a 

Dezembro 
Total 

Perturbação/Desordem 05 05 - - 10 

Princípio de Incêndio e incêndio 01 16 18 03 38 

Furto de Veículos – Campus 15 09 11 01 36 

Furto de Veículos – Estac. Livre HC - 01 03 01 05 

Tentativas de Furtos, Furtos, Roubos 22 22 12 10 66 

Danos ao Patrimônio e a terceiros 18 11 20 08 57 

Ato Infracional 04 09 06 06 25 

Acidentes 13 31 15 07 66 

Infração de Trânsito 02 09 15 06 32 

Atitudes Suspeitas 03 12 10 02 27 

Outros (*) 74 132 95 45 346 

Auxílio ao Público 315 639 342 226 1522 

(*)Entulho jogado, objeto encontrado, animais soltos, infraestrutura e eventos 
 

Gráfico 05- Principais tipos de ocorrências registradas 

 

Equipe de telemonitoramento 

�   Principais atividades 

• Monitoramento 24 horas por dia da entrada e da saída de veículos no Campus 
e dos alarmes existentes nas Unidades. 
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− Via DVR (Digital Vídeo Recorder) – são 41 (quarenta e uma) câmeras 
localizadas estrategicamente; 

− Monitoramente de 107 alarmes em Unidades de Ensino e em outros prédios, 
que detectam entradas não autorizadas; 

• Desenvolvimento de aplicativos para identificar áreas de maior risco de 
ocorrências de naturezas diversas; 

• Controle de equipamentos e de veículos de uso da Guarda Universitária; 
• Apoio e suporte ao Serviço da Guarda Universitária; 
• Relatório radiofônico: utilizado para anotações gerais relativas ao trabalho da 

Guarda Universitária e necessário para o registro de dados estatísticos; 
• Controle de uso de HT´s e de baterias, sendo utilizados para controlar entrega, 

devolução e garantir rodízio de baterias, prolongando o tempo de vida útil do 
equipamento; 

• Relatório de Ocorrências (RO) reformulado pela equipe de telemonitoramento 
para adequação e melhor transparência quanto às informações transcritas. 

 

�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

• Desenvolvimento de aplicativos para identificar áreas de maior risco de 
ocorrências de naturezas diversas, consulta de ocorrências, relatórios, 
fornecimento de dados aos agentes de vigilância, organização de arquivos, 
cadastramento de veículos, entrega de selos de entrada para veículos 
autorizados e elaboração de documentos. 

 

� SEÇÃO DE VIGILÂNCIA 

�   Principais atividades 
• Vigilância noturna e diurna em 14 postos da CCRP, 1 posto da FDRP e 1 

posto da FFCLRP – EAD; 
• Elaboração de escala de posto juntamente com os Encarregados de Setor; 
• Remanejamento de vigilantes em caso de ausências como falta, licença 

saúde, férias e outros tipos de ocorrências, deixando os postos de menor risco 
vazio, cobrindo assim os postos de maior necessidade;  

• Providências quanto à informação aos chefes e responsáveis dos 
departamentos de irregularidades observadas pelo vigia;  

• Controle interno e manutenção dos equipamentos utilizados pela seção, como 
HTs, lanternas, baterias e carregadores; 

• Orientação de pessoas que eventualmente circulam em locais inadequados, 
dando especial atenção a portadores de necessidades especiais e idosos; 

• Rondas sistemáticas e inspeção dos locais de trabalho, para evitar incêndios, 
roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; 

• Verificar a necessidade de manutenção e reparos de seus locais de trabalho 
para informar ao Encarregado de Setor ou chefia; 

• Fiscalizar as entradas e saídas do prédio e estacionamentos, tomando as 
providências necessárias para quaisquer fatos anormais verificados, 
redobrando sua atenção nos locais mal iluminados e ermos; 
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• Gerenciar (ativar e desativar) alarmes quando necessário, em caso de alarme 
disparado, verificar o local e comunicar à Guarda Universitária. 

 
�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

• Vigilância diurna e noturna realizada em 3 turnos e em jornada de 40 horas 
semanais, desde maio de 2011. 

 
� Seção de Encadernação 

�   Principais atividades 

• Encadernação em capa dura do acervo bibliográfico da Biblioteca Central, da 
documentação administrativa das Unidades do Campus tais como ofícios, 
atas, empenhos, notas, laudos de autopsias, etc.;  

• Encadernação em espiral, brochura, blocagem, confecção de pastas, cortes 
diversos de papéis e plásticos; 

• Limpeza e recuperação de livros antigos. 
 

�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

Tabela 13– Serviços executados em capa dura por Unidade 
 2009 2010 2011 

BCCCRP 1051 1196 1281 

FMRP 57 44 34 

CCRP 16 20 34 

EERP 44 10 15 

FCFRP - 09 12 

FORP 02 07 04 

FFCLRP 24 16 07 

FEARP 04 - 02 

FDRP 41 188 62 

 
 

Gráfico 06 – Total de Serviços Executados em capa dura por Ano 
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Gráfico 07 – Percentual de Volumes Encadernados em Capa Dura por Unidade  

 

Além da encadernação de 1.451 volumes em capa dura, foram 
executados serviços de encadernação de 602 volumes em espiral. Foram 
desenvolvidos serviços de semirrestauração para a Faculdade de Direito e para a 
Biblioteca Central, cujas demandas representaram 92,7% dos serviços prestados em 
capa dura pela Seção de Encadernação em 2011. 

 

� Seção de Serviços Gerais 

�   Principais atividades 

• Manutenção da limpeza e da higienização dos diversos setores da CCRP; 
• Serviços de manutenção preventiva de seus equipamentos de limpeza para o 

perfeito funcionamento; 
• Orientação aos funcionários e segurança dos prédios quanto à preservação do 

patrimônio, requisições e supervisão de materiais de consumo permanente; 
• Orientações à empresa prestadora de serviços de limpeza, asseio e 

conservação predial quanto aos trabalhos a serem executados e a fiscalização 
desses serviços; 

• Gestão, orientação e instrução para a solicitação de requisições de compra 
dos serviços de recarga e acompanhamento da manutenção dos extintores 
dos prédios da CCRP. 

 
� Principais ações desenvolvidas em 2011 

• Implantação operacional, no âmbito da CCRP, do Contrato Nº 16/2011-CCRP, 
celebrado entre a USP e a empresa O.O.Lima Empresa Limpadora Ltda., a 
partir de 1º de abril de 2011; 

• Inclusão das Casas de Hóspedes, em 01/07/2011, e do Bloco C (CEFER), em 
01/10/2011, através de aditamento ao Contrato 16/2011- CCRP; 
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• Fiscalização de setores terceirizados de limpeza, sendo: 64 prédios para 
limpeza predial distribuídos em 5 regiões, 80.337,94m² de áreas externas de 
varrição de passeios e arruamentos e 624.106,63m² de coleta de detritos em 
pátios e áreas verdes, conforme tabela abaixo. 

 
Tabela 14– Relação de locais com serviço de limpeza terceirizado 

Região 1 

Guarita do HC; Casa 3 (DVATCOM); Casa 4 (Seção de Atividades Culturais); 

Casa de Hóspedes 1 e 2; Alojamento, Lavanderia e Administração da Casa de 

Hóspedes; Blocos A, B, C, D, E e Zeladoria e Guarita doCREU (Conjunto 

Residencial dos Estudantes Universitários); Casas de Pós-graduação 12 e 13; 

Casa 110/Graduação da Rua dos Técnicos; Espaço Cultural; Biblioteca Central. 

Região 2 

Guarita da Av. do Café; Centro de Visitantes; Bloco F do CREU (antiga CEM); 

CEFER; Piscina; Blocos B e C (antigo Restaurante Central) do CEFER; Guarita e 

Blocos G, H, I e J da Vila Estudantil. 

Região 3 

Portal e Guarita da Av. Bandeirantes; Seção de Segurança; Creche Carochinha; 

Serviço de Comunicação Social/Assessoria de Imprensa; Serviço de 

Comunicação Social/Rádio USP; Serviço de Comunicação Social/Torre FM 

107,9; Laboratório de Resíduos Químicos; Serviço de Áreas Verdes/Viveiro de 

Mudas; Biotério/Administração; Biotério/Prédio de Depósito de Carcaças; 

Biotério/Prédio de Coelhos; Biotério/Prédio de Ratos; Biotério/Prédio de 

Camundongos; Biotério/ Prédio SPF; Biotério/Prédio de Monitoração Sanitária. 

Região 4 

Seção de Parques e Jardins; Seção de Manutenção Predial; Seção de 

Oficinas/Serralheria e Refrigeração; Seção de Manutenção Hidráulica; Divisão de 

Manutenção e Operação; Seção de Almoxarifado; Seção de Transportes/Prédio 

de Gestão da Frota; Seção de Transportes; Seção de Vigilância; Seção de 

Encadernação; Seção de Oficinas de Precisão; Seção de Marcenaria. 

Região 5 

Prédio da CCRP; Seção de Telefonia; EDUSP; Serviço de Promoção Social; 

Seção de Moradias; COESF; Agência USP de Inovação; Divisão de Apoio 

Transitório; PG; Seção Técnica de Apoio ao Visitante Estrangeiro; CETEC; 

Seção de Manutenção Elétrica; EAD; CEFER/Casa 22; Seção de Informática; 

Seção de Patrimônio; EEFERP/Casa 1. 

Áreas 

externas 
Varrição de passeios e arruamentos - 80.337,94m² 

Áreas 

externas 

Coleta de detritos em pátios e áreas verdes – frequência diária 100.000,² 

(hectare equivale a 10.000m²) - 624.106,63m² 

 

• Reuniões entre os fiscais da Seção e a empresa prestadora dos serviços 
terceirizados para: 
− orientações quanto ao uso de EPI’s, uniforme e crachá; 
− orientações quanto à limpeza e manutenção nos contêineres e lixeiras de 

alvenaria;  
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− elaboração de escala para limpeza de lodo e de prédios para execução da 
limpeza de vidros;  

− orientações para diminuição da rotatividade de funcionários. 
• Levantamento da quantidade de sacos azuis necessários para coleta seletiva 

dos resíduos sólidos produzidos pela Seção de Moradias e pelos blocos da 
Vila Estudantil; 

• Reunião junto ao USP Recicla para orientações relacionadas a manutenção e 
conservação dos contêineres de materiais recicláveis; 

• Pesquisa de Avaliação da Qualidade dos Serviços de Limpeza, Asseio e 
Conservação Predial junto aos chefes e funcionários usuários de prédios da 
Coordenadoria, demonstrando bons resultados quanto às atividades 
desenvolvidas pela Seção. 

 

Gráfico 08– Avaliação da Qualidade dos Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação 
Predial 
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���� Divisão Financeira – DVFINAN 

Missão 
Buscar a excelência na gestão de finanças e materiais, visando à 

otimização de recursos, à eficácia no atendimento e ao cumprimento da legislação 
vigente. 

Tabela 01 – Recursos humanos da Divisão 
 Básico Técnico Superior Total 

Diretoria da Divisão - 03 - 03 
Seção de Tesouraria 02 03 - 05 
Seção de Contabilidade - 01 02 03 

Serviço de Material - 04 01 05 
Seção de Almoxarifado 03 03 - 06 
Seção de Compras 01 03 - 04 
Seção de Patrimônio 01 03 - 04 
Total 07 20 03 30 

 
A Divisão conta com dois pregoeiros designados pelo Magnífico Reitor 

e outros quatro 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 coordenar todos os demais procedimentos licitatórios 
realizados pela Unidade, elaborando os respectivos editais e minutas de contrato. 
 
�   Principais atividades  

• Gestão financeira e de materiais;  
• Coordenação, suporte, planejamento, execução e controle da aplicação dos 

recursos orçamentários e extraorçamentários da CCRP; 
• Criação, revisão e monitoramento de rotinas de trabalho; 
• Coordenação e supervisão das normas gerais de organização, programação e 

controle das atividades das áreas de Almoxarifado, Compras, Contabilidade, 
Contratos, Licitações, Materiais, Patrimônio e Tesouraria; 

• Suporte aos requisitantes de bens e serviços das diversas áreas da CCRP e 
demais órgãos da USP como COSEAS (Creche Carochinha), Departamento 
de Música (ECA), Departamento de Saúde (Médico e Odontológico), 
Procuradoria Geral da USP, CORE-RP (COESF Regional). 

 
�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

Implantação da modalidade de pregão eletrônico como prioritária para a 
aquisição de bens e serviços comuns, utilizando a plataforma licitações-e do Banco 
do Brasil. 

Tabela 02 - Compras realizadas 
Processos abertos Itens adquiridos Valor efetivado (R$) 

725 3323 12.699.084,30 

 
Tabela 03 - Empenhos emitidos 

Tipo de Empenho Quantidade Valor empenhado (R$) 

Adiantamento 49 226.137,59 

Estimativo 207 13.249.854,63 

Ordinário 884 2.504.191,70 

Total 1140 15.980.183,92 
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Tabela 04 – Contratos Terceirizados 

Empresa Serviços 
Nº de 

funcionários 
Fiscalizada por 

O.O. Lima Empresa 
Limpadora Ltda 

Limpeza, asseio e conservação 
predial 69 Seção de Serviços 

Gerais 
Works Serviços e 
Construção Ltda. 

Controle, operação e fiscalização de 
portarias 34 

Serviço de Guarda 
Universitária Evik Segurança e 

Vigilância Ltda Vigilância e segurança patrimonial 55 

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

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

Pluriserv Serviços Ltda Higienização de utensílios do 
Restaurante 22 Seção de 

Alimentação 
 
 
 

Tabela 05 – Empenhos efetivados por embasamento legal 

Embasamento Quantidade Valor empenhado (R$) 

Concorrência e acréscimos 06 714,423,71 

Convites e acréscimos 45 1.687.707,69 

Inexigibilidade 01 398.750,00 

Pregões e acréscimos 113 7.269.023,89 
Tomadas de Preço e 
acréscimos 16 2.375.801,59 

Dispensas – compras diretas 840 1.894.699,68 

Dispensas – engenharia 37 446.683,73 

Multas de Trânsito 03 782,62 

Dispensa de Licitação 01 45.650,00 

Auxílio Financeiro ao aluno 05 745.800,00 

Indenizações e restituições 02 827,00 

 
 
 

Tabela 06 - Receitas Diversas recebidas 
Tipo Valor (R$) 

Serviços Prestados 

Fornecimento de Animais – Biotério 628.690,00 

Hospedagem – Casa de Hóspedes 70.602,00 

Prestação de Serviços - Oficinas de Precisão 21.089,16 

Venda de tickets – Restaurante 936.184,00 

Permissão de Uso Espaços da Universidade 743.043,52 

Taxa de Consignação Moradias 93.632,97 

Taxa de inscrição Processos Seletivos 37.718,00 

Outros 

Fornecimento de cartão funcional/VR – 2ª. Via 156,00 

Multas cobradas de fornecedores 18.615,09 

Taxa de fornecimento de editais licitatórios 445,00 

Taxa de inserção de anúncio – Jornal USP 3.874,00 

Venda de inservíveis – carcaças de pneus 800,00 
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Gráfico 01 – Valores por tipo de receita 

 
 
 

Tabela 07 - Principais recursos extraorçamentários recebidos 
Finalidade Grupo Valor (R$) 

Construção de alambrados Acréscimos Orcamentários 442.000,00 

Aquisição de piano Acréscimos Orcamentários 32.429,00 

Reestruturação da rede de água  Acréscimos Orcamentários 558.102,25 
Manutenção de animais para Ensino 
e Pesquisa Acréscimos Orcamentários 404.650,00 

Contratos de Limpeza, Portarias e 
Vigilância 

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

Recuperação da Praça Esportiva Básica 330.000,00 
Manutenção predial do Biotério 
Central Básica 21.807,00 

Adequações e reformas Restaurante 
Central Básica 284.000,00 

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

Reforma da Creche Carochinha Básica 42.068,32 
Programa de Preservação e 
Conservação de Materiais 
Bibliográficos 

Básica 139.123,00 

Colocação de alambrado em divisas 
do Campus 

Manutenção de Edifícios 202.752,36 

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

Construção de fábrica de maravalha Projetos Especiais 500.000,00 

Programa de Apoio aos Biotérios Projetos Especiais 101.700,00 
Projeto 16ª Semana de Arte e 
Cultura Projetos Especiais 20.000,00 

 
Execução orçamentária 

A gestão eficaz dos recursos orçamentários foi essencial para a 
manutenção dos serviços prestados pelas diversas áreas que compõem a Unidade e 
implicou na utilização de ferramentas como o planejamento conjunto com as demais 
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Divisões, estabelecimento de critérios claros e prioridades na execução dos vários 
projetos e aquisição de materiais de uso rotineiro. 

Cabe ressaltar que os expressivos saldos existentes nas alíneas 57 e 
174 do orçamento e receita referem-se a recursos de adicionais cujos projetos 
executivos estão em fase de elaboração. 

 
Tabela 08 - Saldos das dotações orçamentárias 

Saldo Disponível nas Dotações de Receita 
Grupo Orçamentário 

RECEITA 
31/12/2009  

R$ 
31/12/2010 

R$ 
31/12/2011 

R$ 
0 Básico 705.440,88 2.179.522,08 2.405.673,40 

1 Manutenção 59.964,03 23.318,64 29.131,07 

2 Segurança 1.229,03 0,76 0,01 

3 Informática - - 0,00 

4 Treinamento - 1,12 1,22 

8 Restaurante 399.717,02 770.677,30 610.848,13 

57 Projetos Especiais 83.306,88 87.862,10 99.001,73 

107 Taxa Consignações 68.546,87 149.262,24 234.524,48 

159 Programa de Expansão 389.972,76 56.977,13 60.234,88 

174 Acréscimos Orçamentários 2.774.942,76 3.823.583,40 3.595.390,23 

TOTAL 4.483.120,23 7.091.204,77 R$7.034.805,15 

 
Tabela 09 - Saldos das dotações do tesouro 

Saldos Disponíveis nas Dotações do Tesouro 
Grupo Orçamentário 

TESOURO 
31/12/2009 

R$ 
31/12/2010 

R$ 
31/12/2011 

R$ 
0 Básico 1.540.554,78 1.895.154,68 2.464.762,66 

1 Manutenção 128.480,16 889.952,33 1.124.189,17 

2 Segurança 706,24 385.860,72 373.738,49 

3 Informática 6.648,76 1.286,27 26.688,80 

4 Treinamento 50.622,33 61.961,50 23.649,13 

8 Restaurante 411.551,16 38.573,59 220.679,13 

57 Projetos Especiais 10.978,00 818.703,50 1.040.422,15 

159 Programa de Expansão 207.165,21 69.174,76 69.174,76 

174 Acréscimos Orçamentários 3.804.999,95 1.711.342,88 1.850.708,91 

222 Comissão Permanência - 283.198,00 585.887,00 

231 Manutenção do Sistema Viário - 400.335,50 75.643,93 

TOTAL 6.161.706,59 6.555.543,73 7.855.544,13 
 

Tabela 10 – Valores empenhados por modalidade e embasamento 
 2009 2010 2011 

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

Dispensa 1.722.201,84 12,66 1.607.574,59 15,85 2.387.033,41 15,85 

Adiantamento 271.315,40 2,00 316.102,16 1,50 226.137,59 1,50 

Licitações 11.153.640,09 82,02 10.893.775,40 80,00 12.046.956,88 80,00 

Inexigibilidade 451.400,00 3,32 292.600,00 2,65 398.750,00 2,65 
 

Tabela 11 - Unidades atendidas por procedimentos licitatórios 
Unidade Serviço contratado Modalidade 

CORE Serviços de Topografia, Sondagem e Entradas 
de Energia 

Dispensa/Engenharia e 
Convite 
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É meta da Divisão Financeira diminuir tanto o número como os valores 
dispendidos por meio das dispensas de licitação, alcançando a marca de no máximo 
10% de compras por essa modalidade em relação ao total de compras da unidade, 
focando nas áreas de segurança (instalação e manutenção de alarmes), transportes 
(conserto e peças para veículos) e obras e serviços de engenharia, bem como o 
incremento de licitações da modalidade de Pregão por Registro de Preço.  

 
� Serviço de Material 

�   Principais atividades  
• Coordenação, organização e controle das atividades bem como a criação, 

monitoramento e revisão de rotinas de trabalho da Seção de Compras, Seção 
de Licitações e Contratos, Seção de Patrimônio e Seção de Almoxarifado, 
visando à agilização e simplificação dos procedimentos relacionados a essas 
áreas;  

• Elaboração de editais e contratos (modalidade de pregão, inexigibilidade, 
dispensa e concorrências) para as licitações, bem como os contratos de bens 
e serviços, necessárias as aquisições e fornecimentos de longo prazo; 

• Gestão de todos os contratos de materiais e serviços da CCRP, fornecendo 
dados claros e precisos de itens como habilitação, saldos, prazos, 
necessidades, periodicidade de aquisições dentre outros; 

• Gestão de todas as atas de registro de preços de materiais e serviços da 
CCRP, realizando pesquisa de preços e publicidade trimestral, além de 
fornecer dados claros e precisos de itens como habilitação, saldos, prazos, 
necessidades, periodicidade de aquisições dentre outros; 

• Gestão, inclusive a financeira, de todos os contratos de serviços centralizados 
pertencentes ao Campus (num total de quatro contratos), com apoio a todos 
os gestores das unidades de Ribeirão Preto; 
 

�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

• Controles financeiros referentes ao consumo de combustíveis, horas extras, 
serviços prestados pelas diversas seções da CCRP, ração, maravalha e 
animais de laboratório (Planilhas Excel e tramitação dos processos a todas as 
unidades consumidoras). 

Tabela 12 – Licitações realizadas 
Licitações realizadas Exercício 2009 Exercício 2010 Exercício 2011

Concorrência 01 01 01 

Concorrência – acréscimos - 01 01 

Concurso - - - 

Convite 11 28 28 

Convite – acréscimos 08 07 17 

Dispensa - - 01 

Dispensa – acréscimos - - - 

Dispensa – Engenharia 23 26 37 

Dispensa “Compra Direta” 468 519 837 

Inexigibilidade 01 02 01 

Inexigibilidade – acréscimos 01 - 01 

Pregão 27 32 43 
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Pregão – acréscimos 04 10 08 

Registro de Preços 03 01 03 

Registro de Preços – Compra Ata 03 09 16 

Tomada de preços 05 06 05 

Tomada de preços – acréscimos 06 05 01 
 

• Elaboração de pregões para registro de preços de aquisição de pneus, 
equipamentos de proteção individual, cartuchos de impressão, materiais para 
construção e manutenção de veículos leves e pesados; 

• Realização de auditorias internas nas Seções de Almoxarifado e Seção de 
Patrimônio, seguindo procedimento interno, e obtendo parecer favorável e sem 
ressalvas; 

• Com a participação mais efetiva da Seção de Almoxarifado no processo de 
compras para os itens de almoxarifado (exceto alimentação), o 
desabastecimento dos diversos itens estocados não ocorreu; 

• Metodologia para contratação de empresas para realizar a manutenção 
preventiva/corretiva da frota de tratores da CCRP, implementada com êxito. 

 
� SEÇÃO DE ALMOXARIFADO 

Missão 
Atender, com excelência, às necessidades da CCRP, Unidades de 

Ensino, Creche Carochinha e Departamento de Saúde (Médico e Odontológico), 
quanto ao recebimento, armazenagem e distribuição de materiais. 
�   Principais atividades 

• Recebimento, conferência e armazenagem adequada dos materiais 
destinados para estoque; 

• Recebimento e verificação da documentação fiscal completa e elaboração do 
Esboço da Liquidação de Despesa referente a Empenhos Ordinários e 
Estimativos e contratos de fornecimentos; 

• Elaboração de documento de entrada de materiais no sistema Mercúrio; 
• Baixa de materiais que saem da seção no sistema e fichas de controle; 
• Elaboração dos balancetes mensais de consumo; 
• Cobrança mensal, através de processos, dos materiais retirados pelo 

Restaurante Central, Creche Carochinha, Escola de Comunicação e Artes de 
Ribeirão Preto (ECA), Departamento de Saúde (Médico e Odontológico), Setor 
de Moradias da CCRP e Unidades que consomem ração do Biotério Central; 

• Balanço anual e mensal de consumo de materiais; 
• Planejamento para reposição de estoque, bem como o levantamento físico 

trimestral por amostragem do estoque existente; 
• Realiza compras para reposição de estoque; 
• Recebe anualmente a visita do Tribunal de Contas do Estado que audita e 

requer a prestação de contas sobre os materiais em estoque e documentação 
pertinente. 

 
�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

• Parecer positivo das auditorias realizadas tanto pelo Tribunal de Contas do 
Estado quanto pela Seção de Contabilidade da CCRP. 
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A seguir, destacam-se os serviços prestados pela Seção de 
Almoxarifado e o balanço do material de consumo. 

 
Tabela 13 - Prestação de serviços 

ATIVIDADE 2008 2009 2010 2011 

Documentos de entrada 279 171 215 278 

Requisições de materiais atendidas 3400 2453 2750 2992 

Contratados (Processos/Pagamentos) 601 449 442 718 

 
Tabela 14 - Balanço de material de consumo 

 2009 2010 2011 

Entrada R$ 1.445.607,20 R$ 1.621.779,61 R$ 2.198.256,87 

Saída R$ 1.174.755,55 R$ 1.284.022,81 R$ 2.174.368,81 

 
 

� SEÇÃO DE COMPRAS 

�   Principais atividades  
• Recebimento, triagem e análise técnica das requisições da CCRP e alguns 

órgãos da USP, como COSEAS (Creche Carochinha), ECA, Departamento de 
Saúde (Médico e Odontológico); 

• Auxílio aos usuários, esclarecendo dúvidas e orientando quanto à melhor 
forma de elaboração dos pedidos, visando agilizar e atender satisfatoriamente; 

• Seleção, cadastro e acompanhamento de fornecedores interessados em 
comercializar com a Universidade; 

• Conferência e liquidação de despesas dos processos de pagamento de 
fornecedores de materiais diversos e também de contratos de prestação de 
serviços da Coordenadoria do Campus. 
 

�   Principais ações desenvolvidas em 2011 
• Mudança no quadro de pessoal da Seção, na tentativa de reorganizar as 

atividades; 
• Atendimento às requisições, mantendo a priorização da demanda das áreas 

essenciais. 
 

Tabela 15 - Demonstrativo de desempenho 
Tipo de atividade 2009 2010 2011 

Número de compradores 02 03 04 

Média de requisições atendidas por comprador 2288 1884 2473 

Ordens de Fornecimento concluídas   1477 

 
 

� SEÇÃO DE PATRIMÔNIO 

�   Principais atividades 
• Recebimento de processos de aquisição, transferências externas, doações e 

baixa de materiais permanentes bem como o seu andamento; 
• Recebimento de materiais permanentes, verificação da documentação fiscal, 

elaboração da liquidação de despesa; 
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• Incorporação desses materiais ao Patrimônio da Unidade, elaboração do 
Termo de Responsabilidade, identificação (chapa patrimonial) e entrega dos 
mesmos às seções; 

• Orientação aos usuários dos bens permanentes quanto à guarda, uso e 
importância para a Instituição; 

• Avaliação de bens em desuso para futura baixa; 
• Levantamento físico dos materiais permanentes da Unidade; 
• Atendimento dos pedidos de providência para transferências internas da 

Unidade; 
• Cadastro dos imóveis da Unidade e suas dependências; 
• Elaboração das requisições de compra de bens patrimoniados, bem como a 

cotação e aquisição destes produtos por dispensa de licitação; 
• Cotação e aquisição de EPI’s, por dispensa de licitação, para atender às 

diversas seções desta CCRP e reposição do estoque do Almoxarifado; 
• Atendimento à comunidade acadêmica em solicitações e empréstimos de 

painéis para exposições. 
 
�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

 
Tabela 16 – Prestação de serviços 
ATIVIDADE 2009 2010 2011 

Transferência de responsabilidade de bens  148 358 1734 

Incorporação de Bens Patrimoniais 722 1696 1694 

Processos diversos (contrapartida, doação, passagem, baixa etc.) 130 210 293 

Recolhimento de bens patrimoniais em desuso e/ou para remanejamento 118 396 913 

Cadastro e levantamento físico prédio/local 08 03 04 

Atendimento às solicitações de empréstimos de painéis - 16 26 

Compras efetuadas 56 43 22 

 
Tabela 17 – Patrimônio – incorporações e baixas 
Tipo Quantidade Valor empenhado (R$) 

Baixas 572 226.900,43 

Incorporações 1694 2.120.842,76 

 
� Seção de Tesouraria 

�   Principais atividades 
• Execução dos pagamentos, conferência e prestação de contas dos 

procedimentos relativos às despesas com aquisições por adiantamentos, 
auxílios, treinamentos, pagamentos e diárias das seções da CCRP, COSEAS 
(Creche Carochinha), Departamento de Saúde (Médico e Odontológico), 
Departamento de Música (ECA); 

• Efetuar os recebimentos e posterior recolhimento à Reitoria dos serviços 
prestados pela CCRP, como hospedagens na Casa de Hóspedes, serviços 
realizados pela Seção de Oficinas em geral, como também animais vendidos 
pelo Biotério Geral, tickets vendidos pelo Restaurante Central, mudas de 
árvores vendidas pela Seção de Áreas Verdes, consumo de água estipulado 
pela Divisão de Manutenção e Operação e diversas taxas de áreas locadas a 
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terceiros, como os aluguéis (Banco do Brasil, Banco Santander, Banco 
Bradesco e Sistema Clube de Comunicação), com a observância da legislação 
em vigor; 

• Distribuição dos tickets restaurante de funcionários para as Unidades 
repassarem e posteriormente executamos a conferência e cadastramento dos 
mesmos; 

• Execução de cobranças internas como: água; ração e despesas gastas por 
adiantamento com o Departamento de Saúde (Médico e Odontológico), 
SESMT e Procuradoria Geral. 

 
�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

Tabela 18 - Atividades Desenvolvidas de 2009 a 2011 
ATIVIDADES 2009 2010 2011 

Empenhos por Adiantamento 86 58 49 

Empenhos por Anulação 86 58 50 

Elaboração de Recibos – Receita 593 541 659 

Elaboração de Guias Recolhimento – Receita 296 237 248 

Guia de Recolhimento de Saldo Prestação de Contas  86 58 50 

Prestação de Contas 86 58 49 

Cheques Emitidos 1290 1444 937 

Cobranças Diversas 210 228 250 

 

� Seção de Contabilidade 

�   Principais atividades  
• Conferência, aprovação, emissão de pareceres, empenhamento e finalização 

de compras no Sistema Mercúrio; 
• Esclarecimentos e orientações aos usuários de nossos serviços, sobre 

questões legais/formais relativas à licitação, orçamento da CCRP 
(Tesouro/Receita), procedimentos internos, impostos (I.R., IPI, ICMS, ISS, 
INSS), utilização de adiantamentos; 

• Execução e acompanhamento orçamentário (Planilha Excel); 
• Recebimentos e pagamentos diversos relativos à Execução Orçamentária; 
• Pagamentos a fornecedores; 
• Conferência e emissão de parecer técnico sobre todas as licitações, dispensa 

de licitações, aditamentos contratuais, reajustes de preços. 
• Conferência e emissão de parecer técnico sobre todas as despesas realizadas 

através de processos empenhados por adiantamento; 
• Emissão e conferência de Balancete Contábil  
• Emissão e conferência do Relatório das Movimentações Patrimoniais  
• Conferência do Relatório de Entradas e Saídas do Almoxarifado bem como 

inventário físico anual 
• Prestação de contas referentes a recursos extra-orçamentários recebidos - 

(Planilhas Excel) 
 

�   Principais ações desenvolvidas em 2011 
Houve demanda crescente pelos serviços da Seção de Contabilidade, 

no entanto, a Seção de Contabilidade cumpriu os prazos determinados em lei, 
mantendo a qualidade e confiabilidade de seus atos, conforme dados observados em 
tabela abaixo. 
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Tabela 19 – Documentos transitados pela Seção de Contabilidade 
PROCEDIMENTOS 2009 2010 2011 

Empenhos 558 994 1089 

Dispensa de licitação 493 547 893 

Convite de Preços/Convite acréscimos 19 35 43 

Tomada de Preços/Concorrência 12 13 21 

Pregão 31 39 113 

Pregão – Registro de Preços 03 09 19 

Processos de pagamentos 2211 2436 3383 

Processos de adiantamento 86 58 49 

Remanejamentos emitidos 281 414 897 

Remanejamentos recebidos 524 595 663 
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���� Seção Técnica de Informática – SCINFOR  

Missão 
Manter o parque tecnológico da CCRP atualizado e em plena condição 

de funcionamento, fazendo o levantamento das aquisições e implantações 
necessárias, elaborando projetos e propondo soluções computacionais que atendam 
às necessidades das Seções. 
 

Tabela 01 – Recursos humanos 
Nível Quantidade 
Básico - 
Técnico 04 
Superior 02 

 
 

�   Principais atividades  

• Atualização / Manutenção do parque computacional para manter os 
equipamentos em plenas condições de funcionamento; 

• Proposta de soluções computacionais que atendam à demanda das diversas 
Seções / Serviços e demais usuários, fazendo análise das necessidades, 
projetos, aquisições e implantações; 

• Manutenções de hardware, enviando ao CIRP ou assistência autorizada 
apenas aqueles que não tiveram solução em nosso laboratório; 

• Suporte técnico aos funcionários da CCRP via telefone, remotamente (via 
rede) e no local de trabalho do funcionário quando necessário ou solicitado; 

• Suporte técnico em segurança eletrônica (alarmes, câmeras, etc.), tentando 
solucionar “in loco” o problema ou chamando empresa autorizada quando a 
solução depende de peças ou mão de obra especializada; 

• Manutenções emergenciais em sistemas prioritários como: 
− Monitoramento da Guarda Universitária; 
− Alteração no Sistema de Cadastro de Veículos da Guarda Universitária, de 

forma que somente pessoas com número USP possam se cadastrar, 
utilizando o banco de dados replicado da Reitoria; 

− Rádio USP; 
− Biblioteca Central; 
− Gerência de cursos, online, do CEFER. 

• Elaboração de projetos de segurança; 
• Realização de atendimentos técnicos para Departamento de Saúde – Clínicas 

Médica e Odontológica, SESMT, Creche e Pré-Escola Carochinha (COSEAS), 
Agência USP de Inovação, USP-Recicla, PG-RP - Procuradoria Geral de 
Ribeirão Preto e CORE-RP -Coesf Regional; 

• Atendimento aos alunos do campus que utilizam a Biblioteca Central, pois o 
gerenciamento das soluções de informática do referido local também são de 
responsabilidade desta Seção Técnica; 

• Suporte aos alunos das várias moradias universitárias, sendo os seguintes 
complexos: 
− CREU blocos A à E 
− CREU BLOCO F (antiga CEM – Casa do Estudante de Medicina) 
− Vila Estudantil (CREU blocos G à J),  
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Tabela 02 – Equipamentos sob responsabilidade técnica da SCINFOR 
Tipo de equipamento Quantidade 

Alarmes 49 

Hubs 02 

Impressoras de cheque 01 

Impressoras de cód. de barras 01 

Impressoras Jato de tinta 55 

Impressoras Matriciais 23 

Impressoras lasers 25 

Impressoras Térmicas 13 

Impressora/copiadora/scaner (multifuncionais) 21 

Microcomputadores 392 

No-breaks 121 

Notebooks 12 

Monitores de vídeo 461 

Ponto de acesso para rede sem fio- (Access Point) 63 

Plotter 01 

Projetor de multimídia 11 

Scanners de mesa 11 

Servidores de rede 03 

Switches 144 

Swithches Roteadores 02 
(*) informações retiradas do sistema Mercúrio pela Seção de Patrimônio 

 
�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

• Rede para prédios da CCRP como Casa 4 (Atividades Culturais), Guarda 
Universitária (posto novo) e outros; 

• Início (não concluído) - Segurança Eletrônica, a pedido da Comissão de 
Segurança do Campus, que visa controlar a entrada e saída de pessoas 
utilizando veículos no campus; 

• Projeto de controle de acesso por dispositivos de catracas eletrônicas; 
• Especificação de equipamentos para troca dos servidores web e sql que 

permitam futuro uso de virtualização; 
• Especificação de um storage o que permitirá salvar mais tempo de imagens do 

software NUUO bem como gerenciar melhor o espaço disponível nos 
servidores web e sql; 

• Desenvolvimento do novo sistema de abertura de chamados para informática 
e elétrica, eliminando o uso de papel para abertura e recebimento dos 
chamados técnicos; 

• Menor tempo nos atendimentos dos chamados para o usuário final, salvo 
aqueles que dependem de informações ou tramites externos à SCINFOR; 

• Ligação do prédio do Restaurante Novo ao backbone USPNet; 
• Avanços nos projetos de acesso por cancelas e catracas eletrônicas; 
•  Elaboração de projeto e acompanhamento da instalação de acesso à internet 

via equipamentos próprios ou via rede sem fio (wireless) e instalação de 
câmeras de segurança eletrônica. Os blocos G e H estão instalados e 
funcionando e os blocos I e J em andamento. 
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Tabela 03 – Chamados por seção 
Seção Solicitante Pedidos Seção Solicitante Pedidos 

ADUSP 01 Seção de Compras 28 

Agência USP de Inovação 06 Seção de Encadernação 05 

ATD II 02 Seção de Expediente 17 

ATD-IV 31 Seção de Informática 108 

CAPEE 07 Seção de Manut. Elétrica 06 

Centro Mult. Prom. Saúde c22 12 Seção de Manutenção Hidráulica 03 

CETEC 23 Seção de Moradias 29 

CEUA 06 Seção de Oficinas 06 

CIPA 02 Seção de Oficinas de Precisão 21 

CORE-RP (COESF) 12 Seção de Parques e Jardins 08 

COSEAS - Creche 16 Seção de Patrimônio 15 

CREU 06 Seção de Práticas Esportivas 56 

DVADM 18 Seção de Segurança 111 

DVAPTRA 20 Seção de Tesouraria 13 

DVATCOM 34 Seção de Transportes 26 

DVFINAN 14 Seção de Vigilância 03 

DVMANOP 60 Seção Serviços Gerais 17 

EDUSP 07 Serviço de Áreas Verdes 03 

Eletrônica 04 Serviço de Biblioteca 13 

FAPESP 01 Serviço de Biotério 26 

Gabinete 39 Serviço de Comunicação Social 61 

Lab. de Resíduos Químicos 13 Serviço de Material 25 

Marcenaria 02 Serviço de Pessoal 160 

PG - Procuradoria Geral 29 Serviço Promoção Social 25 
Seção Contabilidade e 
Finanças 07 Serviço Social 11 

Seção de Alimentação 25 SESMT 22 

Seção de Almoxarifado 25 UBAS e Clínica Odontológica 21 

Seção de Atendimento Social 26 USP Recicla 02 

Seção de Atividades Culturais 28   
TOTAL 1.317 
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Tabela 04 - Tipos de atendimentos realizados  
Tipo de Chamado Qtd 

ASSESSORIA 362 

BACKUP 04 

CEDER CD 09 

COMPRA 29 

E-MAIL 27 

HARDWARE 170 

HARDWARE  e SOFTWARE 05 

HOME-PAGE 164 

INSTALAÇÃO MICRO NOVO 06 

MANUTENÇÃO - FORMATAÇÃO - ETC. 07 

MANUTENÇÃO EXTERNA 23 

MONTAGEM - EQUIPAMENTO 03 

REDE - CONFIGURAÇÃO /ASSESSOR. 61 

REDE - INFRA 57 

REMANEJAMENTO DE MICRO 02 

SEGURANÇA ELETRONICA 80 

SOFTWARE - CONFIGURAÇÃO 11 

SOFTWARE - DESENVOLVIMENTO 15 

SOFTWARE - INST. /REINSTALAÇÃO 212 

SOFTWARE - LICENÇAS 06 

SOFTWARE - MANUTENÇÃO 15 

SUBSTITUIÇÃO 29 

TESTE 02 

VÍRUS - REMOÇÃO 18 
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���� Divisão de Atendimento à Comunidade- DVATCOM 

Missão 
Proporcionar à comunidade o acesso aos recursos institucionais 

destinados às áreas sociais e culturais, com suas ações se efetivando na 
comunidade local e regional. Busca 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. 

 
Tabela 01 – Recursos humanos da Divisão 

Serviço/Seção Básico Técnico Superior Total 

Diretoria da Divisão - 01 02 03 

Seção de Atividades Culturais 02 04 04 10 

Serviço de Promoção Social 02 01* 02 04 

Seção de Moradias 17 - - 17 

Seção de Alimentação 42 05 01 48 

Seção de Atendimento Social 01 01 04 06 
Seção Técnica de Apoio ao 
Visitante Estrangeiro 

01** 01*** - - 

Seção de Práticas Esportivas 09 - 09 18 

Total 73 11 22 106 
(*)   funcionária emprestado do Departamento de Saúde da USP UBAS - RP 
(**)  funcionária emprestado do Gabinete 
(***) funcionária designada pertencente à DVAPTRA 

 
�   Principais atividades  

• Coordenar e gerenciar as atividades da Divisão envolvendo o Serviço e 
Seções que a compõem (Serviço de Promoção Social, Seção de Atendimento 
Social, Seção de Moradias, Seção de Alimentação, Seção de Atividades 
Culturais, Seção Técnica de Práticas Esportivas e Seção Técnica de Apoio ao 
Visitante Estrangeiro); 

• Dar suporte ao Grupo Coordenador das Atividades de Cultura e Extensão da 
Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária; 

• Sediar e dar apoio logístico às atividades desenvolvidas pelo TUSP da Pró-
Reitoria de Cultura e Extensão Universitária no Campus; 

• Apoio às atividades do Coral USP Ribeirão (Grupos Madrigal Revivis e Zênite). 
 
�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

• Realização do I Fórum dos Serviços de Saúde e Atividades de Ensino, 
Pesquisa e Extensão Universitária do Campus; 

• Realização da 16ª Semana de Arte e Cultura da Pró-Reitoria de Cultura e 
Extensão Universitária; 

• Organização e realização do I Encontro de Internacionalização e Atividades de 
Intercâmbio do Campus da USP de Ribeirão Preto, juntamente com a Seção 
Técnica de Apoio ao Visitante Estrangeiro, em consonância com a CCInt, 
CRInts e Vice-reitoria de Relações Internacionais da USP; 

• Participação no 1º GeRInt – Evento promovido pela Vice-reitoria de Relações 
Internacionais da USP através da CCInt-USP com objetivo de discutir medidas 
para aprimoramento das atividades de internacionalização da Universidade de 
São Paulo, realizado nos dias 7, 8 e 9 de agosto de 2011, na cidade de Santos 
– SP; 

• Condução e suporte às reuniões do CAFUSP (DVATCOM, SVPROSO/COPI, 
SCATES, UBAS e SESMT) que visa prestar acolhimento, atendimento e 
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encaminhamento dos funcionários da USP – Campus Ribeirão Preto, com 
problemas relacionados a álcool e drogas. 

 
� Coral da USP Ribeirão Preto 

�   Principais atividades  

• Produção e regência dos ensaios e apresentações dos corais; 
• Elaboração de projetos culturais e assessorias ao canto coral; 
• Apresentação dos corais em atividades, cursos, encontros e palestras; 
• Formulação de programas artísticos; 
• Realização de ensaios gerais, de naipe. 

 
�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

• Concerto de Páscoa realizado pelo Madrigal Revivis em parceria com Coral 
Infantil Sathya Sai e Orquestra Sinfônica de Barretos em Barretos; 

• Concerto na Semana de Arte e Cultura com Missa de Schubert, solistas e em 
parceria com Coral Infantil Sathya Sai e Orquestra Sinfônica de Barretos no 
Bairro Jardim Procópio de Ribeirão Preto; 

• 1º Prêmio da Fase Regional do Mapa Cultural Paulista 2011/2012. 
 

Tabela 02 – Atividades desenvolvidas em 2011 
Atividade Quantidade 

Repertório em andamento 80 

Formulação de programas artísticos 16 

Apresentações realizadas 16 

Público atingido 3680 

 
 

� Seção de Atividades Culturais 

�   Principais atividades  

• Proposta, elaboração, programação e acompanhamento de eventos culturais; 
• Organização e coordenação de oficinas e programas culturais; 
• Criação, confecção e distribuição de material gráfico de divulgação dos 

eventos; 
• Manutenção do site da Seção e mailing do Dicas Culturais; 
• Manutenção do agendamento eletrônico do Espaço Cultural; 
• Organização e coordenação de oficinas e programas culturais; 
• Desenvolvimento de novos projetos de interesse cultural para a comunidade 

USP, garantindo a manutenção e qualidade das atividades desenvolvidas, 
propiciando a integração da comunidade externa e interna; atuando segundo 
as Políticas Culturais propostas pela PRCEU e Conselhos de Cultura; 

• Agendamento, manutenção e conservação dos espaços da Seção (Espaço 
Cultural e Centro de Visitantes) para atividades múltiplas, realizadas por 
Unidades do Campus; 

• Auxílio e integração de pessoas às diferentes unidades e serviços, tanto 
visitantes como usuários (acadêmicos ou de serviços); 

• Atendimento de alunos de escolas públicas e particulares e integração de 
alunos e professores estrangeiros, apresentando o Campus como um todo, 
expondo sua história, estrutura, funcionamento, cursos e serviços; 

• Garante o acesso da comunidade USP ao equipamento cultural e desenvolve 
melhorias e manutenção que facilitem o seu uso. 
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�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

• Foram realizadas 30 oficinas com público de 317 pessoas, nos eventos 
realizados tiveram 5.320 pessoas e 130 inscrições no Projeto Poeta de Gaveta 
vol.18. Devido à reforma da casa 4 da Pedreira de Freitas, onde funciona a 
Seção, os locais da administração e de realização das oficinas foram 
adaptados provisoriamente em outros espaços, com consequente redução nas 
atividades; 

 
Tabela 03 – Eventos ocorridos  

Tipo de Evento Nº de Eventos Público 

Oficinas de teatro 01 07 

Oficinas de música 11 121 

Oficinas de fotografia 06 129 

Oficinas de pintura 12 60 

Apresentações musicais 41 1533 

Apresentações teatrais 03 500 

Exposições 02 250 

Poeta de Gaveta 01 130 

Visitas Monitoradas 01 28 

15ª Semana de Arte e Cultura 10 1527 

Apoio a eventos e programas 02 3009 

Total 90 7294 

 
• Alguns eventos e projetos, como o Capela ao Meio Dia e Meia, foram 

reformulados para obedecer a orientação da Pró Reitoria de não pagamento 
de serviços de apresentações artísticas, sendo possível sua realização 
somente com grupos da USP; 

• Exposições realizadas pelo grupo das Oficinas de Fotografia; 
• 16ª Semana de Arte e Cultura realizada em parceira com o Grupo 

Coordenador das Atividades de Cultura e Extensão Universitária; 
• Apoio na realização da 16ª Feira da Sucata e da Barganha e nas inscrições do 

Programa Nascente; 
• Acompanhamento durante todo o ano da reforma e ampliação da sede da 

Seção (Casa 04); 
• Definição de procedimentos para o início do Projeto de Restauração dos 

Vitrais de Bassano Vaccarini; 
• Participação na Rede de Cooperação Identidades Culturais, através de 

funcionário da Seção; 
• Início das atividades do funcionário do TUSP para realizar o Circuito de Teatro 

de 2012. 
 

Espaço Cultural 
O Espaço Cultural do Campus da USP teve em 2011, 434 períodos 

agendados Foi instalado o ar-condicionado para refrigeração na cabine de som e 
realizado o levantamento das necessidades para o desenvolvimento do projeto de 
reforma e instalação de equipamentos no Espaço Cultural. 

 
 
 
 
 
 



 

Relatório de Atividades 2011             

 

Tabela 04 

Unidade 
Nº de períodos agendados

Realizados

CCRP 

EERP 

FDRP 

FEARP 

FFCLRP 

FMRP 

FORP 

FCFRP 

OUTROS 

FUNDACE 

EEFERP 

USP RECICLA 

Total 

 
Gráfico 01 

Centro de Visitantes 

O Centro de Visitantes fornece informações sobre o 
localizações, concursos, etc.) por telefone, por e
orientação e entrega de mapa
Ouvidor do Campus. 

No início do 
São fornecidas informações a respeito de locais de matrículas, orientações de como 
chegar e entrega de mapas para orientação

Destaca-se no mês de fevereiro o apoio à FUVEST através do 
atendimento à manifestação por vagas remanescentes e informações sobre os locais 
de matrículas dos aprovados no vestibular, perfazendo um total de, 
aproximadamente, 1.100 atendimentos

Foi realizado
para os quais foi proporcionado um 
história e seu patrimônio cultural;
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Tabela 04 – Agendamento do Espaço Cultural  
Nº de períodos agendados 

(manhã / tarde / noite) 
Nº de eventos

ealizados Não realizados Realizados Não realizados

188 3 70 

28 6 7 

24 2 3 

15 3 7 

43 7 10 

91 8 17 

15 0 2 

8 0 3 

2 0 1 

3 0 2 

15 0 1 

2 0 1 

434 29 124 

Gráfico 01 – Agendamento do Espaço Cultural por Unidade

; 
 

O Centro de Visitantes fornece informações sobre o 
localizações, concursos, etc.) por telefone, por e-mail e pessoalmente, com 
orientação e entrega de mapas e folders, durante o ano todo e ainda s

No início do ano, o fluxo de pessoas e atendimento telefônico é intenso. 
São fornecidas informações a respeito de locais de matrículas, orientações de como 
chegar e entrega de mapas para orientação. 

se no mês de fevereiro o apoio à FUVEST através do 
à manifestação por vagas remanescentes e informações sobre os locais 

de matrículas dos aprovados no vestibular, perfazendo um total de, 
aproximadamente, 1.100 atendimentos. 

Foi realizado 22 atendimentos no período, totalizando 737 visitantes, 
s foi proporcionado um tour pelo Campus, com a apresentação de sua 

história e seu patrimônio cultural; 
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Agendamento do Espaço Cultural por Unidade 
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s e folders, durante o ano todo e ainda suporte ao 

ano, o fluxo de pessoas e atendimento telefônico é intenso. 
São fornecidas informações a respeito de locais de matrículas, orientações de como 

se no mês de fevereiro o apoio à FUVEST através do 
à manifestação por vagas remanescentes e informações sobre os locais 

de matrículas dos aprovados no vestibular, perfazendo um total de, 

22 atendimentos no período, totalizando 737 visitantes, 
, com a apresentação de sua 
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FDRP

FEARP

FFCLRP
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Tabela 05 – Atendimento com tour pelo Campus 
 Data Origem Perfil Nº de visitantes 

1 23/02 FEA/manhã Calouros 44 

2 23/02 FEA/tarde Calouros 40 

3 25/02 Direito/manhã Calouros 37 

4 25/02 Direito/tarde Calouros 42 

5 14/04 Suécia Professores 2 

6 26/04 S. S. do Paraíso - MG Alunos ensino médio 42 

7 11/05 Angola Alunos 11 

8 03/06 Monte Alto - SP Alunos ensino médio 44 

9 27/05 CCRP Funcionários novos 21 

10 03/06 S. S. Paraíso - MG Curso Técnico SEBRAE 14 

11 03/06 Brodósqui Alunos Ensino Médio 37 

12 20/06 Jardinópolis – SP Alunos ensino médio 40 

13 01/08 S. Carlos Alunos Ensino Médio 23 

14 02/08 Estrangeira Alunos FEA 15 

15 10/08 Ribeirão Preto Alunos ensino médio 37 

16 20/09 Passos – MG Alunos Ensino Médio 42 

17 14/10 Olímpia Alunos Ensino Médio 50 

18 18/10 Mirassol – SP Alunos Ensino Médio 40 

19 24/10 Cravinhos Alunos Ensino Médio 45 

20 25/10 Cravinhos Alunos Ensino Médio 44 

21 26/10 Cravinhos Alunos Ensino Médio 44 

22 23/11 Monte Alto - SP Projeto Ação Jovem 23 

 
Colaborou na ação da inscrição da Feira da Sucata e da Barganha, 

isenção da taxa de inscrição da FUVEST e eventos. Criou e editou a Revista e Folder 
do Campus, o material é utilizado como apoio aos estudantes de escolas públicas e 
particulares e calouros da USP, distribuído de forma gratuita, promovendo a 
integração e visibilidade da Universidade com a comunidade. 

Também criou e desenvolveu o projeto que oferece oficinas de inglês 
nível básico e conversação para os funcionários da Coordenadoria. 

 
� Serviço de Promoção Social  

�   Principais atividades  

• Coordenação e administração da Seção de Alimentação; da Seção de 
Atendimento Social (Serviço Social); do Centro de Orientação Psicológica 
(COPI), da Seção de Moradias (Graduação, Pós-Graduação, Servidores e 
Casa de Hóspedes) e do Centro Multidisciplinar de Promoção da Saúde e 
Prevenção de Doenças (CMPSPD); 

• Coordenação e auxílio no gerenciamento de recursos, programas e projetos 
de cunho social, em consonância com os objetivos da COSEAS, respondendo 
pela presidência da Comissão de Assuntos de Moradia Estudantil Graduação 
e Pós – Graduação;  

• Acompanhamento e supervisão dos projetos e ações junto ao CREU e ao 
CCCRP, moradia de funcionários do Campus Ribeirão Preto, Restaurante 
Central, CMPSPD, Casa de Hóspedes e COPI; 

• Desenvolvimento e coordenação do Projeto Cine - Cult / USP, visando à 
exibição de filmes com posterior discussão, estimulando reflexões e debates 
junto à comunidade interna e externa do Campus.  
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�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

• Acompanhamento e incentivo a programas e propostas junto às Seções de 
Atendimento Social, Moradias e Alimentação; 

• Promoção de programas de acompanhamento e atendimento psicossocial a 
alunos do Campus e funcionários da CCRP; 

• 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); 

• Coordenação e participação ativa na comissão interdisciplinar que desenvolve 
ações e projetos sócio-ambientais e de qualidade de vida junto aos usuários e 
funcionários do Restaurante Central (REFAzer); 

• Contribuição, através de relatórios e levantamentos, na elevação do número 
de programas de apoio destinados aos graduandos do Campus de Ribeirão 
Preto. 

 
���� COPI – Centro de Orientação Psicológica 

�   Principais atividades  

• Atendimentos psicológicos para graduandos e servidores do Campus que 
procuram espontaneamente o serviço e/ou são encaminhados para este fim; 

• Realização de palestras e eventos promovidos com o intuito de divulgação do 
serviço e/ou temas relacionados à qualidade de vida universitária; 

• Disponibilização de estágio oferecido ao aluno do curso de Psicologia, 
integrando formação e assistência; 

• Elaboração de projetos em parceria com profissionais e docentes ligados a 
Psicologia e Psicanálise. 

 
�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

Aumento no número de atendimentos aos usuários do COPI, reflexo da 
transferência de mais um profissional e contratação de um estagiário para a 
assistência psicológica. 

Tabela 06 – Número de atendimentos 
Curso/Unidade de Ensino Pessoas atendidas N° de Atendimentos 

 Aluno Funcionário Total  
FORP 4 1 5 70 
FDRP 6 - 6 21 
FEARP 13 - 13 84 
EEFERP 4 - 4 18 
FCFRP 7 - 7 51 
EERP 10 - 10 45 
FFCLRP 101 - 101 950 
CCRP - 1 1 20 
Creche Carochinha 
(COSEAS) - 2 2 7 

CIRP - 1 1 2 
Total 145 5 150 1268 

 
Tabela 07 – Número de pessoas atendidas e atendimentos prestados pelo COPI  

 2009 2010 2011 

Pessoas atendidas 130 118 150 

Número de atendimentos 815 932 1268 
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• Continuidade das parcerias e projetos com o Serviço Social/Atendimento 
Social na tentativa de buscar soluções para problemas de relacionamentos na 
Moradia Estudantil, envolvendo e responsabilizando esses alunos na busca de 
soluções criativas e inovadoras; 

• Continuidade do estágio em parceria com docente da Psicologia e 
Educação/FFCLRP para atendimento de alunos e funcionários com 
dificuldades psicológicas e problemas de álcool e drogas; 

• Participação efetiva no “CAFUSP” que reúne diferentes profissionais de 
serviços da USP, com a proposta de atendimento aos funcionários com 
problemas de álcool e drogas no Campus. 
 
 

Tabela 08 – Outros projetos na área que merecem destaque 
Projetos Objetivo  Público  Eventos  

CineCult/USP:
Projeções e 
Reflexões 

Promover a integração social, 
estimulando reflexões e debates, 
desenvolvendo o senso de 
responsabilidade social, através do 
contato com temas que tocam o 
universo político/cultural/humano 

310 
04 apresentações de 
filmes, seguidas de 
debates com convidados 

REFAzer 

Aumentar a qualidade de vida dos 
funcionários e usuários do Restaurante 
universitário, por meio da educação e 
da minimização de resíduos 
produzidos. 

Funcionários e 
usuários do 
Restaurante 
Universitário. 

- Reuniões e treinamentos 
com funcionários dos 
Restaurantes; 
- Divulgação e campanhas 
de conscientização junto 
aos usuários. 

CAFUSP 
Promover assistência psicológica e 
social para usuários e dependentes de 
álcool e drogas. 

Funcionários da 
CCRP 
encaminhados 
e/ou vindos por 
procura 
espontânea. 

- Atendimentos 
psicológicos e sociais; 
- Visitas domiciliares; 
- Reuniões técnicas de 
equipe; 
- Orientações e 
encaminhamentos a 
serviços especializados. 

 
 
Cine Cult/ USP “Projeções e Reflexões” 

Durante o ano de 2011, houve quatro exibições, alcançando um público 
direto de cerca de 310 pessoas. Todas as exibições e debates ocorreram no Espaço 
Cultural “Capela” do Campus USP- Ribeirão Preto. 

 

 

Clube da luta 

Data 30/03/2011 

Debatedores: Eduardo Benedicto  

(Diretor do Serviço de Promoção Social e Psicanalista) 

Mauro Moura Mohan (Psicanalista Lacaniano) 

Público: 80 pessoas 

 
 

 
 
 



 

Relatório de Atividades 2011                                                                                                                           91 

 

Entre os muros da escola 

Data: 18/05/2011 

Debatedor: Augusto Caccia-Bava  

(Docente Depto. Sociologia-UNESP / Araraquara) 

Publico: 80 pessoas 

 
 
 
 
 

Alô, alô Terezinha.  

Data: 31/08/2011 

Debatedores: Sérgio Alberto de Oliveira 

(Maestro do Coral USP de Ribeirão Preto)  

Publico: 10 pessoas 

 
 
 
 

 
Cisne Negro 

Data05/10/2011  

Debatedor: Mauro Moura Mohan 

(Psicanalista Lacaniano) 

Publico: 140 pessoas 

 

 

 

 

���� Centro Multidisciplinar de Promoção da Saúde e Prevenção de 
Doenças 

 
�   Principais atividades  

• Identificação das necessidades e busca de ações multidisciplinares e 
multiprofissionais que possibilitem a promoção da saúde e a prevenção de 
doenças;  

• Criação de oportunidade para atividades práticas educativas dos alunos, sob a 
coordenação de um docente em projetos especiais; 

• Apoio a organização das atividades/projetos desenvolvidos no Centro. 
 
�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

• Projeto de Reeducação Alimentar, coordenado pela Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto – USP em parceria com o CEFER. No prosseguimento, foram 
criados dois grupos por semestre. O projeto realiza mensalmente um encontro 
denominado “Grupo de Manutenção”, para discutir um assunto específico 
apresentado por um profissional da equipe ou convidado; 
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• Projeto de Saúde Bucal para Funcionários do Campus de Ribeirão Preto-Parte 
II – “Programa Educativo de Prevenção ao uso de Prótese e sua Manutenção”, 
sob coordenação da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP; 

• Parceria com o CEFER em eventos: 
− III Caminhada da Saúde; 
−  V Volta USP; 
− Caminhada da Primavera  

• Empréstimo do espaço para realização de palestras. 

Tabela 09 – Atendimentos nos programas/projetos: 
Programas/Projetos Atendidos Carga Horária 

Projeto/Programa de Reeducação Alimentar 114 164 
Parceria com SESMT - Saúde e prevenção de riscos 
para o trabalhador do Campus 212 138 

Treinamento SCALIM – Serviço de Promoção Social / 
DVATCOM 15 8 

 

���� Seção de Moradias 

�   Principais atividades  

• Administrar a concessão do benefício de 75 moradias de funcionários; 
• Zelar pela manutenção das moradias de funcionários e das edificações do 

Conjunto Residencial dos Estudantes Universitários, Casas dos Pós-
Graduandos I, II e III e Casa de Hóspedes; 

• Controlar o acesso de pessoas às moradias estudantis; 
• Proporcionar hospedagem de qualidade aos docentes, funcionários e usuários 

da Universidade, por meio das Casas de Hóspedes. 
 
�   Principais ações realizadas em 2011 

• Reformas de residências em várias colônias; 
 

Tabela 10 – Reforma de moradias do Campus realizadas pela Seção de Moradias 
Nº Ordem Rua Nº Situação Início Término 

1 Técnicos 113 Reforma finalizada 21/10/ 2010 25/04/2011 

2 Técnicos 118 Reforma finalizada 21/10/2010 04/07/2011 
 

• Acompanhamento da reforma e recebimento/montagens dos mobiliários da 
segunda etapa nas edificações do Bloco F/CREU – (antiga Casa do Estudante 
de Medicina); 

• Acompanhamento da construção e recebimento/montagens dos mobiliários 
das edificações da Vila Estudantil; 

• Acompanhamento da construção da Zeladoria e da guarita da Vila Estudantil, 
bem como o acompanhamento dos procedimentos de segurança das portarias 
de todo complexo CREU; 

• Realização de 657 manutenções nas moradias dos funcionários e no CREU, 
sendo que cada serviço de Manutenção Predial em média 8 a 10 dias de 
duração. 

 
Tabela 11 – Atendimentos de manutenção 

    Manutenção 

Local 
Elétrica Hidráulica Marcenaria Predial Outros 

CREU 231 177 89 38 4 
Moradias dos Funcionários 04 14 64 06 --- 
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Tabela 1
Rua

Velha Milaneza
Biotério 
Sul-2 
Napolitana
Napolitana
Bambus 
Bambus 
Velha Milaneza
Bambus,  
Sul-1 

 
 

Tabela 1
Rua

Técnicos 
Técnicos 
Técnicos 
Napolitana
Biotério 
Sul-2 
Milaneza 
Milaneza, 
Milaneza 
Milaneza 
Milaneza 
Milaneza 

Tabela 1

Funcionários

Tabela 1

Funcionários
 

Devido às restaurações das moradias, haja vista que são tombadas 
pelo CONDEPHAAT, atualmente, dos 75 imóveis, 31 encontram
reforma ou em fase de captação de recursos ou licitação para reforma.

 
Gráfico 02 
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Tabela 12- Desocupações das moradias do Campus 
Rua Nº Data da desocupação 

Velha Milaneza 03 19/01/2011 
02 25/02/2011 
06 06/04/2011 

Napolitana 08 20/05/2011 
Napolitana 06 30/05/2011 

02 05/07/2011 
06 19/09/2011 

Velha Milaneza 05 26/09/2011 
 03 07/10/2011 

05 08/11/2011 

Tabela 13 – Ocupações das moradias do Campus
Rua Nº Data da ocupação 

111 21/02/2011 
113 06/05/2011 
118 01/08/2011 

Napolitana 12 14/03/2011 
02 27/06/2011 
06 05/08/2011 
03 28/10/2011 

 01 03/11/2011 
06 03/11/2011 
02 07/11/2011 
07 16/11/2011 
08 21/11/2011 

 
 

Tabela 14 – Desocupação das residências  
Ano 2009 2010 2011 

Funcionários 18 09 10 
 
 

Tabela 15 – Ocupação das residências  
Ano 2009 2010 2011 

Funcionários 06 12 12 

Devido às restaurações das moradias, haja vista que são tombadas 
pelo CONDEPHAAT, atualmente, dos 75 imóveis, 31 encontram-se desocupados em 
reforma ou em fase de captação de recursos ou licitação para reforma.

Gráfico 02 – Situação das moradias do Campus 

71%
29%

Ocupados

Desocupados

                                                                                                              93 

 

Campus 

Devido às restaurações das moradias, haja vista que são tombadas 
se desocupados em 

reforma ou em fase de captação de recursos ou licitação para reforma. 

 

Desocupados
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Tabela 16 – Projeto de reforma para 2012 das moradias do 
Nº Ordem Rua 

1 Nova Milaneza

2 Nova Milaneza

3 Nova Milaneza

4 Nova Milaneza

 
 

����   Casas de Hóspedes 
Durante os mese

demanda totalizando 3.261 atendimentos
 

Tabela 1

Meses Jan Fev Mar 

Nº de 
diárias 219 311 363 

Gráfico 03 

 
Foram hospedados 112

direito ao café da manhã. 
 
� Seção de Alimentação

�   Principais atividades  

• Planejamento de cardápios;
• Recebimento de materiais e controle de produtos para serem utilizados na 

Seção; 
• Produção e distribuição de refeições aos usuários diariamente, divididas entre 

almoço e jantar; 
• Fiscalização do serviço de limpeza no espaço físico, utensílios e 

equipamentos do Restaurante, realizado por firmas terceirizadas;
• Coleta de amostras dos alimentos preparados e sua conservação por 72 

horas, conforme orientação da Vigilância Sanitár
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Projeto de reforma para 2012 das moradias do Campus por empresa contratada
Nº Situação Início 

Nova Milaneza 19 

Em processo para 
iniciar as reformas 2012 

Nova Milaneza 20 

Milaneza 21 

Nova Milaneza 22 

Casas de Hóspedes  
Durante os meses de janeiro a dezembro de 2011. Houve

demanda totalizando 3.261 atendimentos: 

Tabela 17 – Atendimento da Casa de Hóspedes  

Abril Maio Jun Jul Ago Set 

257 310 253 287 336 237 

 
Gráfico 03 – Demonstrativo de ocupação da Casa de Hóspedes 

oram hospedados 112 motoristas no alojamento, sem custo, com 
 

e Alimentação 
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Recebimento de materiais e controle de produtos para serem utilizados na 

Produção e distribuição de refeições aos usuários diariamente, divididas entre 

Fiscalização do serviço de limpeza no espaço físico, utensílios e 
equipamentos do Restaurante, realizado por firmas terceirizadas;
Coleta de amostras dos alimentos preparados e sua conservação por 72 
horas, conforme orientação da Vigilância Sanitária; 
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por empresa contratada 
Término 

 
Sem previsão de 

entrega 

s de janeiro a dezembro de 2011. Houve uma 

Out Nov Dez 

281 259 148 

Demonstrativo de ocupação da Casa de Hóspedes 

 

motoristas no alojamento, sem custo, com 

Recebimento de materiais e controle de produtos para serem utilizados na 

Produção e distribuição de refeições aos usuários diariamente, divididas entre 

Fiscalização do serviço de limpeza no espaço físico, utensílios e 
equipamentos do Restaurante, realizado por firmas terceirizadas; 
Coleta de amostras dos alimentos preparados e sua conservação por 72 

Nº de diárias 2011

Ocupação total 
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• Controle da qualidade e da temperatura dos alimentos durante a distribuição 
de refeições, respeitando os padrões adequados, de acordo com normas da 
Vigilância Sanitária. 
 

�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

• Fornecimento de 596.400 refeições (aumento de 38% em relação a 2010); 
• Experimentação e estudo de novas possibilidades de cardápio conforme a 

estrutura oferecida pelo novo restaurante; 
 

Tabela 18 – Número de Refeições por mês 
Meses Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

N° de 
Refeições 18.526 47.090 65.989 57.658 74.928 64.588 8.902 77.238 57.479 53.554 50.663 19.785 

 
• Treinamento sobre higiene e manipulação de alimentos para profissionais da 

seção. 
 

Tabela 19 – Relação entre número de refeições servidas e número de funcionários da Seção 
de Alimentação – 

Ano N° de Refeições Servidas N° de Funcionários 
2009 408.863 45 
2010 431.572 45 
2011 596.400 48 

 

� Seção de Atendimento Social – Serviço Social 

�   Principais atividades  

• Operacionalização e desenvolvimento da Política de Apoio à Permanência e 
Formação Estudantil da Universidade de São Paulo – Graduação – através de 
entrevistas, análise de documentos, visitas domiciliares; por meio desta 
política os alunos tem acesso aos apoios moradia, alimentação e bolsas de 
auxílio financeiro; 

• Atendimento e orientação aos alunos (veteranos e calouros) sobre os 
Programas de Apoio à Permanência e Formação Estudantil; 

• Elaboração e execução do processo de seleção para moradia pós-graduação; 
• Realização da seleção para a Creche Carochinha, através de entrevistas e 

análise de documentos; 
• Cadastro de residências externas; 
• Elaboração de processos de avaliação socioeconômica para bolsas como a 

Pró-aluno da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, e Curso de 
Especialização da Fonoaudiologia; 

• Suporte junto ao CIRP na classificação dos candidatos à Pró Aluno; 
• Atendimento aos funcionários e seus dependentes para orientações e 

encaminhamentos diversos; 
• Reuniões técnicas para avaliação e aprimoramento do PAPFE-Graduação 

com o grupo de Assistentes Sociais da Universidade; 
• Estudo socioeconômico dos alunos de Pós-Graduação para levantamento da 

demanda para subsidiar possível ampliação dos apoios para a Pós-
Graduação; 

• Reunião com a Diretoria da Creche para discussão de demanda; 
• Reuniões nas Comissões Assessoras para Assuntos da Moradia Estudantil da 

Graduação e Pós-Graduação. 
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�   Principais ações realizadas em 2011 
• Organização e acompanhamento das novas vagas da Moradia Estudantil da 

Graduação. 
 

Tabela 20 – Programas do Atendimento SocialProgramas Entrevistados Atendidos 
Programas Entrevistados Atendidos 

Apoio moradia vaga 905 342 

Auxílio financeiro 905 280 

Moradia provisória graduação 96 71 

Moradia de alunos de pós-graduação 48 39 

Moradia provisória de pós-graduandos 11 09 

Apoio alimentação 905 760 

Bolsa de estudos Santander - 39 

Creche 28 12 

Atendimento a funcionários 05 05 

Bolsa Livro 492 58 

 

 

Tabela 21 – Ampliação de vaga de moradia estudantil de 2008 a 2011 
Ano 

Alunos 
2008 2009 2010 2011 

Graduação 168 168 197 342 

Pós-Graduação 40 40 38 38 

 

 

� Seção Técnica de Apoio ao Visitante Estrangeiro 

�   Principais atividades  

• Orientação ao estrangeiro com vínculo acadêmico com o Campus de Ribeirão 
Preto para se estabelecer no Brasil, proporcionando ainda a integração 
cultural entre estrangeiros e brasileiros; 

• Recepção e atendimento a alunos e professores estrangeiros; 
• Apoio à Comissão de Cooperação Internacional da USP – CCInt-USP; 
• Auxílio no recebimento, na busca de acomodações, na regularização e na 

ambientação dos estudantes internacionais na Universidade e na cidade; 
• Orientação às Comissões de Relações Internacionais (CRInt) das Unidades de 

Ensino do Campus de Ribeirão Preto quanto aos procedimentos para a 
admissão de alunos e professores estrangeiros; 

• Fornecimento de informações legais para os alunos estrangeiros 
regularizarem a sua estada no Brasil e apoio quanto aos documentos e 
procedimentos necessários: 
− Registro Nacional de Estrangeiro (RNE); 
− Prorrogação de prazo de estada; 
− Substituição da Carteira de Identidade de Estrangeiro; 
− Solicitação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) junto à Receita Federal. 

• Apresentação e orientação quanto ao acesso aos serviços disponíveis no 
Campus de Ribeirão Preto; 
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• Orientação a docentes e técnicos de nível superior do Campus de Ribeirão 
Preto, sobre auxílio financeiro para viagens ao exterior, para estabelecimento 
de convênios; 

• Orientação a alunos brasileiros sobre os programas de mobilidade estudantil 
da Universidade de São Paulo, bolsas e cursos internacionais, bem como 
sobre os procedimentos para obtenção de passaporte; 

• Auxílio no envio de documentos dos candidatos aos editais dos programas de 
mobilidade de estudantil para a CCInt-USP em São Paulo; 

• Divulgação de notícias pertinentes à comunidade acadêmica do campus, 
como oportunidades de intercâmbio, cursos e eventos, além dos editais dos 
programas de mobilidade estudantil da Universidade de São Paulo. 

 
�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

• Realização de 145 atendimentos a alunos e professores estrangeiros, 
referentes à obtenção de documentos necessários para permanência no 
Brasil; 

• Elaboração de projeto da criação da “Casa de Hóspede Estrangeiro”, na casa 
7 da Rua Pedreira de Freitas, que que foi aprovado para ser à acomodação 
temporária de visitantes estrangeiros com vínculo acadêmico com o campus 
de Ribeirão Preto, com início das atividades previsto para 2012; 

• Recepção ao Cônsul Geral da França em São Paulo, Sr. Sylvain Itte, em visita 
ao Campus de Ribeirão Preto no dia 24 de fevereiro de 2011, com o objetivo 
de fortalecer das relações acadêmicas entre as Unidades de Ensino do 
Campus e Universidades Francesas; 

• Apresentação de palestras para recepção de alunos estrangeiros da FEARP, 
nos dias 22 de fevereiro de 2011 e 1º de agosto de 2011, com a presença de 
30 e 28 alunos, respectivamente; 

• Participação no 1º GeRInt – Evento promovido pela CCInt-USP com objetivo 
de discutir medidas para aprimoramento das atividades de internacionalização 
da Universidade de São Paulo, realizado nos dias 7, 8 e 9 de agosto de 2011, 
na cidade de Santos – SP; 

• Realização do “I Encontro de Internacionalização e Atividades de Intercâmbio 
do Campus USP de Ribeirão Preto”, em 8 de novembro de 2011, no Espaço 
Cultural Capela. O evento apresentou palestras sobre oportunidades de 
intercâmbio em diversos países, bolsas e informações sobre os processos de 
seleção de candidatos a intercâmbio pela CCInt-USP, e contou com a 
participação de 111 pessoas, entre alunos de graduação, pós-graduação e 
docentes dos diversos campi da Universidade; 

• Recepção da delegação composta por diretores e pesquisadores da 
Universidad Nacional Del Este, do Paraguai, em visita ao Campus de Ribeirão 
Preto a convite da CCInt-USP, no dia 1º de dezembro de 2011, com o objetivo 
de apresentar a estrutura, ensino e pesquisa realizados nos campi do interior. 

 

 

� Seção Técnica de Práticas Esportivas 

�   Principais atividades  

• Oferecimento de cursos de atividades físicas; 
• Expedição de carteirinhas; 

Amarelas: para usuários diretamente ligados a esta Universidade (alunos, docentes 
e servidores que não possuem identificação da USP); 
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Verdes: para usuários da comunidade sem vínculo direto com esta Universidade 
(programas-reabilitação cardiovascular, projeto – musculação e autorizações 
para uso da pista de atletismo); 

Azuis: para treinadores e orientadores técnicos. 
• Desenvolvimento dos Programas de Extensão Universitária; 

− Programas comunitários para a terceira idade (Voleibol adaptado; 
Musculação; Yoga, Educação Postural; Ginástica.); 

− Programas comunitários para adultos (Caminhada da Saúde; Atletismo 
Comunitário, Programa de integração comunitária na saúde da família; 
Ginástica para gestantes; Corrida; Atletismo Comunitário). 

• Desenvolvimento de parcerias com Unidades de Ensino da USP: 
− FMRP – HC Programa de reabilitação cardiovascular; 
− FMRP – Laboratório de Fisioterapia Cardiovascular. Nesse laboratório são 

realizadas avaliações e execuções de programas cardiovasculares de 
responsabilidade do Prof. Dr. Hugo Celso Dutra de Souza do 
Departamento de Biomecânica, Medicina e Reabilitação do Aparelho 
Locomotor da FMRP; 

− FMRP – Ginecologia e obstetrícia - Projeto Musculação. 
• Colaboração e execução de projetos esportivos de parcerias comunitárias; 

− AMEREP – Associação dos Médicos residentes do Hospital das Clínicas 
de Ribeirão Preto; 

− Associação ribeirãopretana de atletismo Master; 
− ARPAM – Associação dos amigos do Atletismo de Ribeirão Preto. 

• Apoio acadêmico às Unidades do Campus. 
− FFCLRP - 130 alunos optativos na modalidade Práticas Esportivas. 

 
�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

• Aprovação do Regulamento para utilização do CEFER pelo Conselho Gestor 
da CCRP; 

• Agendamento e reservas para os treinamentos das atléticas, reservas 
semestrais para a comunidade USP e solicitações diárias; 

• Trabalhos interligados com o Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria 
Municipal da Saúde de Ribeirão Preto – Divisão de controle de vetores e 
animais peçonhentos e a Divisão de controle de Zoonoses bem como em 
conjunto com a Comissão de Controle de Vetores e animais da Coordenadoria 
do Campus de Ribeirão Preto; 

• Projetos de melhorias como a reforma do Setor aquático, reforma e troca de 
piso da quadra do ginásio de esportes; construção de um vestiário para Pista 
de atletismo de acordo com os recursos e disponibilizados das instalações do 
CEFER; 

• Incorporação do antigo Refeitório Central ao CEFER, Bloco C e a abertura de 
04 salas do Bloco C; 

• Reestruturação e reforma do Bloco B; 
• Incorporação de mais uma sala para os professores no Ginásio de Esportes; 
• Reforma para adequação de uma sala para Xadrez no Bloco C; 
• Reestruturação e complementação administrativa do CEFER com novas 

contratações; 
• Controle dos atestados médicos e cadastro, sendo obrigatório para a obtenção 

do selo para os alunos, professores e servidores. Há no controle, 4.895 
cadastros e 737 selos somente no ano de 2011. 
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Tabela 22 – Reservas das Instalações Esportivas  
Local Semestrais Diárias Total 

Campo de futebol Oficial  14 0 14 

Campo Society 08 04 12 

Ginásio de Esportes  20 12 32 

Piscina  06 02 08 

Pista de atletismo  05 04 09 

Quadra externa coberta  14 42 56 

Quadras descobertas  28 69 97 

Sala (06) de Espelhos  20 07 27 

Sala (07) Tatame  14 02 16 

Total 129 142 271 

 
Tabela 23 – Carteirinhas expedidas 

Tipo Qtde 

Amarela (Comunidade USP) 71 

Verde (Comunidade externa) 542 

Total 613 
 

 
Tabela 24 – Selos expedidos  

Unidade Qtde 

FMRP 225 

FFCLRP 192 

FEARP 79 

EERP 58 

FORP 31 

FDRP 17 

FCFRP 59 

EEFERP 37 

CCRP 21 

ECARP 13 

CIRP 05 

Total 737 

 
 

•Atividades de Ensino 
Disponibilizou um total de 96 cursos divididos em 61 modalidades 

esportivas, disponibilizando vagas para 1.805 usuários e 130 alunos optativos da 
FFCLRP. 

 
Tabela 25 – Alunos matriculados em atividades promovidas 

Atividades 1º Semestre 2º Semestre Total de alunos 

Físicas 270 450 720 

Aquáticas 45 0 45 

Esportivas 142 225 367 

NUAU 150 53 203 

Extensão Comunitária 230 240 470 
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•Educação Física Optativa 

 
Tabela 26 – Quadro de Alunos matriculados em Educação Física Optativa em 2011 

Atividades 1º Semestre 2º Semestre Total de alunos 

FFCLRP 50 80 130 
 

•Eventos realizados 
Apesar da interdição da utilização nas dependências do CEFER devido 

à infestação de carrapatos entre 16 de setembro a 07 de dezembro de 2011 houve 
muitos eventos colaborando com o bem estar e a saúde da comunidade uspiana, os 
quais podemos destacar: atletismo comunitário; corrida; encontro da Universidade da 
3ª Idade; festival de atletismo; festival de natação; ginástica para gestantes; programa 
de integração comunitária na saúde da família; torneio de tênis; torneio masters de 
atletismo entre outros. 

 
Tabela 27 – Eventos realizados pelo CEFER 

Data Atividades Participantes 
10 de janeiro a 18 de 
fevereiro Curso de verão do CEFER  

24 a 25 de fevereiro Gincanas de recepção aos Calouros Aprox. 60 Alunos EEFERP 
23 de março VI Festival de Atletismo 70 
31 de março V Festival de Natação - FENACAL 50 
02 de abril VI Torneio de Futsal Feminino 96 
10 de abril VII Caminhada da Saúde 620 
14 de maio I Torneio de Voleibol do CEFER 78 
12 de junho IX Volta USP 800 
01 a 02 de julho Clínica de Badminton  36 
04 a 29 de julho  Curso Férias Badminton  8 
03 a 04 de julho Torneio Masters de Atletismo  250 
13 de agosto XVII Torneio de Futsal Masculino 300 

28 de agosto VI Torneio Aberto de Xadrez do 
CEFER 400 

18 de setembro VI Caminhada da Primavera 470 
 
VII Caminhada da Saúde 
Data: 10/04/11 
Número de participantes: 620 pessoas 
Objetivo: percorrer 4.000 metros proporcionando bem estar e benefícios à saúde 
 
ITorneio de Voleibol do CEFER 
Data: 13/ 05/11  
Participantes: alunos de graduação e pós-graduação, docentes e funcionários do 
campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
Objetivos: Incentivar a integração de todos como também valorizar e estimular a 
prática esportiva, como fator de promoção saúde e bem-estar da comunidade 
uspiana de Ribeirão Preto. 
 
IX Volta USP 
Data: 12/06/2011 
Número de participantes: 700 atletas na categoria adulto masculino e feminino 
sendo 400 inscrições destinadas para a prova de 10 Km, e 300 inscrições para a 
prova de 5 Km. 
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Apoio: CCRP com a participação de todo corpo técnico e funcionários do CEFER, 
bem como outras seções: Engenharia, Serralharia, Segurança, Gabinete, Marcenaria, 
Transporte, Tesouraria, Restaurante.  
 

 
IX Volta USP 

Clínica de Badminton 
Data: 01/07/11 a 02/07/11 
Objetivos: Divulgar, valorizar e estimular a prática do badminton como fator de 
integração social, promoção de saúde e bem-estar da comunidade Ribeirão-pretana 

 
XVII Torneio de Futsal Masculino 
Data: 13/08/11 
Participantes: Alunos de graduação e pós-graduação, docente e funcionários do 
campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 
Objetivo: Valorizar e estimular a prática esportiva, como fator de promoção saúde e 
bem-estar da comunidade uspiana de Ribeirão Preto 
 
VI Torneio Aberto de Xadrez do CEFER 
Data: 28/08/11 
Número de participantes:  240 inscrições 
Objetivos: Valorizar, divulgar e estimular a prática do xadrez, como fator de 
promoção social, saúde e bem-estar á comunidade de Ribeirão Preto e região. 
 
VI Caminhada da Primavera 
Data: 18 /09/11 
Número de participantes: Aproximadamente 500 pessoas 
Objetivo: Percorrer 4.000 metros proporcionando e buscando benefícios para a 
saúde. 
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Tabela 28 – Utilização das dependências do CEFER 

MÊS 
Pista de 

atletismo 
Piscina 

N° utilização N° utilização 

Janeiro 1849 686 

Fevereiro 3051 1367 

Março 3572 1130 

Abril 3945 1357 

Maio 5035 644 

Junho 2945 80 

Julho 2622 70 

Agosto 5624 580 

Setembro* 1952 421 

Outubro* 0 0 

Novembro* 0 0 

Dezembro* 266 0 

Total 30.861 6.335 
*Devido à infestação de carrapatos, a pista de atletismo do CEFER ficou interditada entre 16 de setembro a 
07 de dezembro de 2011 e a partir de 22 de setembro o complexo aquático iniciou as reformas 

 
Tabela 29 – Utilização das Quadras Poliesportivas 

Unidade 
Quadra 

externa 4 
Quadra  

externa 5 

Quadra 
externa 
coberta 

FMRP 03 04 06 

FFCLRP 24 01 13 

FEARP 10 17 08 

EERP 06 - 04 

FORP 02 - 05 

FDRP 03 01 - 

FCFRP 03 - 01 

EEFERP 05 03 05 

CCRP 01 - - 
Total de 
reservas 

57 26 42 

 
Tabela 30 – Utilização de Salas do Bloco B do CEFER 

Salas N°pessoas 

Sala de musculação 12.864 

Sala de tatame 2.721 
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���� Serviço de Comunicação Social- SVCOMSO 
Missão 

Elaborar e colocar em prática políticas de comunicação para o Campus 
da USP de Ribeirão Preto, com meios que tornem públicas as atividades da USP 
local nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, além da interface com a 
Coordenadoria de Comunicação Social da USP (CCS). Mediar entre a comunidade 
interna e externa, direta ou indiretamente, através de assessoria às unidades de 
ensino, órgãos de imprensa e ao público em geral. 

 
Recursos humanos  

O SCS é composto de três jornalistas (o quarto está em fase final de 
reintegração, cedido pela Faculdade de Medicina), um secretário, um fotógrafo, um 
arte-finalista, um operador de som, duas locutoras e uma estagiária de Jornalismo 
como resultado de parceria entre o SCS, a FEA-RP e a Fundace. 

 
Tabela 01 – Recursos Humanos da Divisão 

Nível Quantidade 

Básico -- 

Técnico 06 

Superior 04 

Estagiário 01 

Total 11 

 
�   Principais atividades  

• Entrevistas e reportagens para divulgação das atividades de ensino, pesquisa 
e extensão das Unidades de Ensino, das atividades administrativas, culturais e 
esportivas da Coordenadoria do Campus e demais informações necessárias 
ao conhecimento do grande público. Mídias utilizadas: 
- Rádio USP Ribeirão – FM 107,9; 
- Jornal USP Ribeirão; 
- Site www.ribeirao.usp.br; 
- Mídias da USP em São Paulo (rádio TV, jornal da USP, revista e a Agência 

USP de Notícia, que distribui material para  imprensa do país inteiro).  
•  Atualização diário de notícias do site www.ribeirao.usp.br, com média diária 

300 acessos; 
• Atendimento aos jornalistas da mídia nacional, regional e local como 

assessoria de imprensa; 
• Produção e supervisão dos programas FEA Comunidade, Ambiente É o Meio, 

Dica Legal e Música & Cia. 
 

�   Principais ações desenvolvidas em 2011 
• Criação do programa Clássicos em Pauta em parceria com o Prof. Marcos 

Câmara da Castro, do Depto. de Música da Faculdade de Filosofia (FFCLRP), 
visando estimular no ouvinte cativo da emissora o apreço pela música erudita. 
Duração média de dois minutos e vai ao ar de segunda a sexta-feira às 10h40 
e às 15h20; 

•  Entradas ao vivo no programa de rede USP Express, das 17h às 19h, com 
notícias do Campus e da cidade de Ribeirão Preto; 

• Coordenou ação do projeto de rede para transmissão ao vivo dos dois maiores 
eventos econômicos da região, a Agrishow e a Fenasucro, esta em 
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Sertãozinho, por meio de stand montado no local dos eventos, houve a 
transmissão ao vivo para a cidade e em cadeia com a rede, boletins e 
entrevistas sobre o dia a dia nas respectivas feiras, com o apoio de 
comentários feitos por professores de áreas afins da Faculdade de Economia 
(FEA-RP); 

•  Apoio estrutural para a instalação da TV USP Ribeirão no Campus. 
 

Na tabela abaixo, segue descritivo do volume quantitativo da produção 
de 2011: 

Tabela 02 - Resumo das Atividades em geral 
Item Quantidade 

Rádio USP Ribeirão 3.225 notas produzidas 

Jornal USP Ribeirão 23 edições até setembro 

Portal USP Ribeirão 120 notas ao mês em média 

Programas produzidos 245 

Nº de inserções Agência USP de Notícias 508 

Nº de inserções Jornal da USP 07 

Nº de inserções na imprensa local e nacional 960 

Nº de atendimento de solicitação de colocação de faixas 82 

 

Tabela 03 - Produção da Rádio USP 

Mês 
N. Minuto 

da 
Notícia 

Entre- 
vistas 

N. USP 
Express 

N. Via 
Sampa 

Ambiente 
É o Meio 

FEA 
Comunidade 

Dica Legal 
Música 
& Cia 

Clássicos 
em 

Pauta 

Fev 64 03  60 01 02 01 -  

Mar 171 18  76 04 03 04 03  

Abr 248 15  75 04 04 03 03  

Mai 264 16 132 88 04 04 04 04  

Jun 198 05 120 80 05 04 03 04 12 

Jul 249 01 126 84 - - 04 04 12 

Ago 271 17 138 92 05 05 04 04 15 

Set 274 02 108 72 03 03 05 05 12 

Out 243 04 84 56 03 04 04 04 12 

Nov 220 09 114 76 04 04 04 04 15 

Dez 200 07 96 64 01 01 03 04 12 

Total 2402 97 916 823 34 34 39 39 99 
N = notas produzidas, total de “Minuto” e “Via Sampa”, 3.225 

 
 

• Jornal USP Ribeirão (Portal) 
Entre fevereiro e setembro/2011 foram impressas 23 edições semanais 

do jornal USP Ribeirão, com tiragem de quatro mil exemplares por edição, 
distribuição gratuita em todo o Campus. O jornal também é encaminhado às diretorias 
de unidades de ensino dos demais campi, aos órgãos da Reitoria, a diversos órgãos 
de classe em Ribeirão Preto e amplamente distribuído no Hospital das Clínicas e na 
sala de embarque do Aeroporto Leite Lopes. 

Com o fim do contrato com a gráfica para a impressão do jornal, a 
Coordenadoria optou pela não realização de nova licitação e decidiu substituir o jornal 
impresso por um portal de notícias, em caráter experimental, no sentido de otimizar 
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custos e distribuição de notícias junto às comunidades uspiana e externa à USP. 
Ficou decidido que o site www.ribeirao.usp.br será reformulado para formatação de 
um portal de notícias que deve entrar em operação no mês de janeiro de 2012. Após 
o encerramento do jornal impresso, entre 27 de setembro e 21 de dezembro de 2011, 
a produção jornalística continuou ininterrupta, alimentando as mídias da USP e a 
imprensa em geral, conforme tabela abaixo. 

 
Tabela 04 - Produção de Notícias de 27/09 a 21/12/2011 (Por editoria) 

Editorias N° de notícias 

Extensão 58 

Pesquisa 8 

Ensino 68 

Administrativo 23 
 
 

Tabela 05 - Produção de Notícias (Por mídia USP) 
Mídia N°  de publicações 

Agência USP de Notícias 508 

Jornal da USP 07 

Clipping (imprensa local e nacional) 960 páginas 
 
 

• Fixação de faixas 
 
O Serviço de Comunicação Social é responsável pela fixação de faixas 

de divulgação de eventos de ensino e pesquisa, administrativos, culturais, esportivos, 
etc., das diversas Unidades de Ensino do campus, CCRP, GATMO, GACC e no 
HCFMRP. Durante o ano de 2011 foram atendidos 82 (oitenta de dois) pedidos de 
fixação de faixas dos diversos eventos ocorridos no Campus. 
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���� Divisão de Manutenção e Operação – DVMANOP 

Missão 
Gerenciar as atividades de infraestrutura (manutenção predial, elétrica, 

hidráulica, serralheria, refrigeração, marcenaria, precisão, eletrônica, vidraria, 
transportes), de áreas verdes e gestão ambiental a todas as Unidades de Ensino e 
Pesquisa e Órgãos Administrativos sediados no Campus da USP de Ribeirão Preto. 

 

Tabela 01 - Recursos humanos 
Serviço / Seção Básico Técnico Superior Total 

Diretoria da Divisão 03 04 02 09 

Seção de Manutenção Hidráulica 07 01 - 08 

Seção de Manutenção Elétrica 07 - - 07 

Seção de Manutenção Predial 15 - - 15 

Seção de Oficinas 05 03 - 08 

Seção de Oficinas de Precisão 06 13 - 19 

Seção de Transportes 20 02 - 22 

Serviço de Áreas Verdes e Meio Ambiente  04 02 - 04 

Seção de Parques e Jardins 23   23 

Total 90 25 02 117 

 

 

�   Principais atividades  

• Prestação de serviços de apoio de infraestrutura para as Unidades de Ensino 
e Órgãos Administrativos do Campus; 

• Elaboração de projetos de reforma de obras da categoria D;  
• Execução de vistorias e emissão de boletins, relatórios e pareceres técnicos; 
• Fiscalização e coordenação na execução dos projetos quando esses são 

elaborados por empresas contratadas; 
• Recebimento provisório/definitivo das obras e reformas; 
• Levantamento de áreas, impressão de plantas e mapas;  
• Supervisão e fiscalização de obras; 
• Supervisão e apoio nas atividades das Seções da Divisão;  
• Acompanhamento das empresas prestadoras de serviços nas visitas técnicas 

de obras; 
• Acompanhamento e providências de assuntos relacionados ao DAERP, CPFL 

e PMRP; 
• Controle e acompanhamento de contas de luz (CPFL) e envio ao PURE/USP, 

distribuição de contas de água (DAERP) às cantinas, aos bancos, ao Museu e 
ao Brazilian Journal; 

• Encaminhamento e acompanhamento das análises mensais de água à 
Vigilância Sanitária;  

• Encaminhamento de solicitações de aprovações de obras ao CONDEPHAAT; 
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• Apoio e atendimento a eventos da CCRP e formaturas de todas as Unidades, 
com empréstimo e operação de som. A Seção de Manutenção Predial fica 
encarregada de montagem de tablados, empréstimos de cadeiras e mesas, 
colocação de cortinas e demais atividades relacionadas às formaturas; 

• Gestão na reciclagem de lâmpadas fluorescentes; 
• Participação e auxílio na elaboração de projetos ambientais; 
• Manutenção e preservação de áreas verdes. 

 
�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

• Colocação de cerca de 42 placas de identificação para Seções, Restaurante, 
Unidades e vários setores do Campus; 

• Fiscalização de obras de médio e grande porte, conforme tabelas: 
 

Tabela 02 - Fiscalização de obras de médio e grande porte concluídas em 2011 – CCRP 
Obra Período 

Reforma da cobertura e troca de piso da garagem da casa 22 da Rua 
das Paineiras. 

16.12.2010 a 14.02.2011 

Reforma da Cobertura da DVMANOP. 19.11.2010 a 15.05.2011 

Recapeamento asfáltico no Campus. 20.04.2011 a 19.06.2011 

Construção de alambrado na divisa do Campus. 31.05.2011 a 29.08.2011 

Recapeamento asfáltico e construção de estacionamento para moto 
na área de serviços. 

03.06.2011 a 02.08.2011 

Construção de rampas de acesso e calçadas no CREU. 10.06.2011 a 09.09.2011 

Fornecimento e instalação de ar condicionado para a biblioteca 
central. 

16.06.2011 a 14.10.2011 

Reforma das grelhas do piso do Restaurante. 08.07.2011 a 08.08.2011 

Reforma do piso da quadra coberta do Cefer. 14.07.2011 a 12.09.2011 

Troca de cobertura de parte do prédio e troca de tubulação de água 
do Restaurante Universitário. 

15.07.2011 a 30.07.2011 

Infraestrutura elétrica do biotério e instalação de bomba de recalque 
do poço 1 . 

15.07.2011 a 13.09.2011 

Reforma da casa 43 da Rua Clóvis Vieira. 15.07.2011 a 13.10.2011 

Construção de galerias de águas pluviais na área de serviços. 22.07.2011 a 20.09.2011 

Execução do gradil de fechamento e construção de sanitários no 
subsolo do restaurante. 

22.07.2011 a 20.10.2011 

Recuperação de pavimento do tipo pé-de-moleque na Rua do Lago. 01.08.2011 a 30.11.2011 
      

Construção de alambrado na divisa do Campus. 05.08.2011 a 03.11.2011 

Construção de alças de acesso entre Luigi Rosiello e Av. Lucas 
Nogueira Garcez. 

01.09.2011 a 20.09.2011 

Construção de alambrado em imóvel da ECA. 09.09.2011 a 23.11.2011 

Execução de piso em concreto no galpão da Seção de Parques e 
Jardins. 

06.10.2011 a 26.10.2011 

Serviços de poda,corte e transplante de árvores.  06.10.2011 a 05.12.2011 

 

 

Tabela 03 - Fiscalização de obras de médio e grande porte concluídas em 2011 – Unidades 
Unidade Obra Período 
FFCLRP Obstrução na rede de esgoto do bloco 8 13.12.2010 a 11.02.2011 

FORP 
Fiscalização da obra referente à impermeabilização da 
laje do corredor dos anfiteatros I e II  

03.11.2010 a 01.02.2011 
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Tabela 04 - Fiscalização de obras de médio e grande porte em andamento em 2011 – CCRP 
Obra Contratada em 

Reforma da Seção de Transportes 15.07.2011 
Reforma do Parque Aquático 23.09.2011 
Reforma do prédio da agência USP de inovação 06.10.2011 
Construção de sanitários no CEFER 07.10.2011 
Pavimentação e recapeamento do Campus 28.10.2011 
Instalação de Container Refrigerado junto ao Novo Restaurante 28.11.2011 
Readequação das instalações elétricas, instalação de sistema de exaustão e 
pintura do Laboratório de Orgânica do LRQ 02.12.2011 

Construção de abrigo na parada de ônibus próxima ao Restaurante 09.12.2011 
Execução de melhoria nas vias de acesso em terra 12.12.2011 
Construção de passarela junto ao Restaurante; construção de calçada de 
acesso e vaga de portador de necessidades especiais na casa de hóspedes; 
melhoria na iluminação e execução de calçadas, lombadas e pintura de solo 
na Rua Mário de Andrade 

22.12.2011 

 
 

� Serviço de Áreas Verdes e Meio Ambiente 

O serviço de manutenção de áreas verdes é desenvolvido 
sazonalmente, sendo que no período de chuva (novembro a maio), os serviços são 
feitos preferencialmente na área urbanizada (roçada mecânica e manual e limpeza do 
lixo orgânico). No período de estiagem (junho a outubro), os serviços são feitos 
preferencialmente na área rural, como as áreas de reflorestamento e as áreas 
destinadas à expansão do Campus (prevenção e combate a incêndios florestais e em 
áreas urbanizadas; manutenção dos aceiros; roçadas mecânicas; extração de 
árvores mortas e doentes; controle de formigas e carrapatos).  
 
�   Principais atividades  

Tabela 05 - Atividades do Serviço de Áreas Verdes e Meio Ambiente 

Especificação Localização 
Período de 
execução 

Roçadas mecânicas Áreas verdes do Campus Mensal 

Roçadas e capinas 
manual 

Frente e fundos dos espaços físicos das edificações administradas pela 
CCRP e reflorestamento  

Mensal 

Conservação de 
aceiros 

Reflorestamento, alambrados cercas e área rural  Semestral 

Poda e extração de 
arvores 

Áreas verdes do Campus e área de expansão  Conforme a 
necessidade 

 
Plantio de grama e 
jardins 

3.500 m² na Rotatória da Farmácia, Rotatória da Av. Gov. Lucas N. Garcez 
, c/ a Av. Luigi Rosiello, Vila Estudantil, Casa do Estudante  e cabine de 
força do Restaurante.  

Conforme a 
necessidade 

Manutenção de jardins 
e limpeza de outras 
áreas  

Biblioteca Central, Departamento de Saúde / Clínica Odontológica e 
Espaço Cultural, Rua Clovis Vieira (casas 25,26,27,28,29,30,31,32 e 33), 
Rua das Paineiras (casas, 04, 07, 12, 13, 14, 15, 16, 21, e 22), Centro de 
Visitantes, Poço Artesiano, ECA, Bloco F e Pós Graduação 3, CREU bloco 
A, B, C, D, E casa do pós graduando 12 e 13, na Rua Pedreira de Freitas, 
Biotério Geral, Piscina, quadras Canindé, campo, estacionamento e toda 
área da Administração do CEFER e Restaurante, Casa de Hóspede 1 e 2, 
ADM do Direito, Seção de Atividades Culturais e DVATCOM, Administração 
da Coordenadoria, imediações da Oficina de Precisão, Marcenaria, 
Encadernação, Seção de Transportes, Seção de Almoxarifado, Seção de 
Parques e Jardins e imediações, Seção de Hidráulica, Seção de Vigilância, 
Laboratório de Resíduos Químico, Rádio USP, Serviço de Guarda 
Universitária e Reservatório de água 1, 2 e 3. 

Mensal 
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Produção de mudas 
florestais para 
reposição de arvores 
extraída no Campus  

Viveiro de Mudas Anual 

Manutenção de vasos 
ornamentais 

Viveiro de mudas, Divisões, Serviços e Seções da CCRP  e Eventos do 
Campus  

Mensal 

Controle de formigas Áreas verdes do Campus e reflorestamento  Trimestral 

Coleta de lixo 
orgânico 

Áreas verdes do Campus, estacionamentos e de acordo com as 
necessidades   

Semanal 

Aterramento de lixo    

Auxílio nas atividades 
de ensino à pesquisa 
e extensão 
(atendimento a 
alunos, pesquisadores 
e docentes) 

Serviço de  Áreas Verdes e Meio Ambiente   Diário  

 

� Seção de Transportes 

A Seção de Transportes da Coordenadoria do Campus possui uma 
frota composta de 48 veículos, entre ônibus, caminhões, vans, veículos de pequeno 
porte e motocicletas. 
 

Tabela 06 – Veículos da frota CCRP 
Veículos Ano/modelo Veículos Ano/modelo 

Moto – Honda 2002/2002 Sprinter 2001/2001 

Moto – Honda 2002/2002 Mahindra – Bramont 2009/2009 

Moto – Honda 2002/2002 Trans. Ford 2009/2010 

Moto – Honda 2002/2002 Ônibus 1986/1987 

Moto – Honda 2002/2002 Ônibus Circular 2003/2003 

Moto – Honda 2002/2002 Ônibus Circular 2006/2006 

Astra 2009/2010 Ônibus Rodoviário 1993/1993 

Santana 2002/2003 F350 - Baú 2005/2005 

Parati 2002/2002 F350 2006/2006 

Parati 2002/2002 Caminhão Basculante 1989/1989 

Parati 2002/2003 Caminhão amarelo 1985/1985 

Parati 2005/2005 Caminhão Tanque 1998/1998 

Quantum 2000/2000 Kombi 1997/1998 

Quantum 1997/1998 Kombi 2009/2010 

Veraneio 1990/1991 Kombi 2009/2010 

Camioneta/Ranger 2009/2010 Kombi 2009/2010 

Camioneta 1997/1998 Kombi 2003/2003 

Camioneta 1988/1988 Kombi 2002/2002 

Camioneta 1990/1990 Kombi 2006/2007 

Camioneta 1987/1988 Kombi 2006/2007 

Camioneta 1989/1989 Camioneta 1995/1995 

Camioneta 2007/2007 Microônibus 2009/2010 

Camioneta 1988/1988 Camioneta 1996/1996 

Sprinter Furgão 2009/2010 Ônibus Circular 1997/1998 
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�   Principais atividades  
• Atendimentos internos e externos ao Campus, como o transporte de 

passageiros, documentos, materiais e animais, além de realização de viagens; 
• Atendimento interno por meio do Ônibus Circular aos usuários do Campus, 

das 6h00 às 24h. 
• Atendimentos de rotina, como: 

− Entrega de arquivo do Jornal USP Ribeirão na gráfica para impressão. 
Distribuição dos exemplares do referido Jornal nas Unidades de Ensino do 
Campus e em diversos pontos da cidade de Ribeirão Preto, como por 
exemplo, Aeroporto Leite Lopes. Devido à interrupção da impressão do 
Jornal USP Ribeirão Preto, esse serviço deixou de ser realizado a partir de 
Setembro/2011; 

− Às quintas-feiras são recolhidas pelo motorista as roupas utilizadas no 
Departamento de Saúde (SISUSP) e levadas à lavanderia; 

− Diariamente um motorista fica à disposição da Seção de Informática para 
facilitar a locomoção dos técnicos nos atendimentos realizados e para 
transportar equipamentos; 

− No Biotério Geral também tem um motorista escalado diariamente para os 
atendimentos de entrega de animais, ração e maravalhas; 

− Diariamente um motorista faz o serviço de comunicação entre as Seções, 
transportando documentos da Seção de Expediente até as Unidades, 
Serviços e Seções do Campus. 

 

• Ônibus Circular 
A Seção de Transportes da Coordenadoria do Campus de Ribeirão 

Preto disponibiliza aos alunos e funcionários do Campus dois ônibus circulares para o 
transporte interno no período da 6h00 às 24h00 diariamente de segunda-feira a 
sexta-feira. Foi necessário, a readequação do trajeto e da grade de horários do 
ônibus circular da USP para atendermos os usuários do transporte interno do 
Campus com mais qualidade e menos tempo de espera nos pontos de ônibus. 

 
�   Principais ações desenvolvidas em 2011 

• Aquisição de ferramentas para oficina mecânica, a fim de diminuir os serviços 
realizados fora do Campus; 

• Providenciado o restauro do ônibus de placa BFW 1812 ano 1986/1987 para 
atendimento emergencial do serviço de circular no Campus durante o período 
de manutenção de um dos outros dois ônibus da frota; 
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• Realização de 299 tipos de manutenções corretivas (freios, motores, 
suspensões), troca de pneus e baterias em todos os veículos da frota. 

 
Tabela 07 - Número de atendimentos e viagens realizados em geral 

Mês 
Nº de atendimentos 

realizados  
N° de viagens 

realizadas 
Janeiro 56 12 
Fevereiro 122 19 
Março 102 12 
Abril 131 16 
Maio 189 23 
Junho 146 25 
Julho 166 14 
Agosto 124 31 
Setembro 108 24 
Outubro 105 30 
Novembro 106 27 
Dezembro 121 17 
Total 1476 250 

 

Tabela 08 - Atendimentos/viagens realizados para as diversas Unidades do Campus 
Unidades Atendimentos realizados 

EERP  03 
FCFRP  05 
FDRP 00 
FEARP 00 
FFCLRP 04 
FMRP 11 
FORP 00 
ECARP 00 
EEFERP 00 
Total 23 

 
Tabela 10 – Viagens atendidas aos Órgãos vinculados ao Campus da Capital 

Órgãos vinculados ao Campus da Capital Atendimentos realizados 
Departamento de Saúde 03 
SESMT 02 
USP Recicla/Agência USP de Inovação 06 
COSEAS 30 
Total 41 

 

� Seção de Oficinas de Precisão 

Missão 

A Seção de Oficinas de Precisão da Coordenadoria do Campus de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, têm como missão, o apoio técnico e 
tecnológico às atividades de docência e pesquisa, prezando sempre pela excelência 
dos serviços, e proporcionando o desenvolvimento de projetos acadêmicos, que 
propiciem contínuos benefícios à sociedade. 
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Em 30 de abril de 2011, as atividades da oficina de marcenaria, foram 
agregadas à Seção de Oficinas de Precisão. 

 
�   Principais atividades  

• Confecção de materiais e reparos de equipamentos em acrílico, 
principalmente nas áreas de eletroforese e radiologia; 

• Confecção e manutenção de materiais em chaparia, soldas em geral e 
serviços de pequeno porte em serralheria; 

• Confecção de aparelhos para laboratório, consertos de vidrarias danificadas e 
atendimento aos variados projetos de pesquisa; 

• Elaboração de projetos, construção e manutenção de equipamentos e 
sistemas especiais. 

 
�  Principais ações desenvolvidas em 2011 

• Determinação para que os setores das Oficinas de Precisão sejam 
preferencialmente de apoio técnico e tecnológico às atividades de docência e 
pesquisa; 

• Manutenção da Comissão Gerenciamento das Oficinas de Precisão para 
assessorar a CCRP na administração da Seção; 

• Elaboração um questionário a ser preenchido pelos usuários, na entrega dos 
serviços das Oficinas, com intuito de avaliar o seu grau de satisfação pelo 
serviço prestado, como forma de detectar falhas no atendimento, falta de 
qualidade no serviço, visando assim o aprimoramento dos serviços oferecidos 
pela Seção;  

• Elaboração um relatório anual quantitativo, qualitativo e financeiro das 
atividades desenvolvidas, deficiências e necessidades levantadas, a ser 
encaminhado ao CORP. 

 
Tabela 11-  Pedidos de Providência atendidos por Unidade  

Unidades da USP SCOFIP Marcenaria 

CCRP  81 21 

COSEAS-Creche  03 01 

EERP 05 0 

EEFERP 0 01 

FCFRP 62 03 

FFCLRP 97 07 

FMRP 348 16 

FISIO-FMRP 42 0 

FORP 35 01 

HEMOCENTRO 05 0 

SVOI 05 0 

SISUSP 05 0 

Total 688 50 

 
Tabela12- Serviços Executados 

Serviços e Confecção SCOFIP Marcenaria 

Confecções de peças diversas 21363 308 

Consertos diversos 953 91 



 

Relatório de Atividades 2011                                                                                                                           113 

 

Fotos de equipamentos confeccionados pela Seção de Oficinas de 
Precisão/Marcenaria   
 
         
 
 

 
 
     
    
      
                                                        

 
 
Suporte teste para coluna cervical     Máquina de aquisição de Imagens        Máquina de abrasão para dentes  
      para o Hospital das Clínicas                     para FORP/USP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparação de matéria prima (osso origem animal), na confecção de peças para pesquisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Pesquisa de controle de gases e fumaças 
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Reator de destruição de acetonitrila  CCRP-USP (Oficinas de Precisão e Laboratório de Resíduos Químicos) e 

FCFRP-USP 
 

 

  
Mesas para Espaço Cultural da CCRP-USP 

 
 

 

   
                     Armário  para Laboratório -                                          Armário para Arquivo  - Serviço de Pessoal 

 
Painel de Monitoramento do Serviço da Guarda Universitária 
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Balcão para recepção confeccionado para a Biblioteca 

 
� Seções de manutenção elétrica, hidráulica e predial e Seção de 

oficinas 

 
�   Principais atividades  

• Execução, fiscalização e suporte dos serviços relacionados à CCRP e às 
Unidades do Campus; 

• Prestação de serviços e fiscalização de obras das Unidades e Órgãos 
Administrativos; 

• Recebimento Provisório/Definitivo das Obras e/ou Reformas; 
• Apoio para o devido fornecimento de água e energia elétrica para o Campus; 
• Auxílio no planejamento, estabelecimento e orientação da aplicação de 

técnicas de trabalho, visando à qualidade dos serviços prestados pelos 
funcionários na sua área de atuação e a segurança no ambiente de trabalho; 

• Prestação de vistorias, laudos e pareceres técnicos para as Unidades e 
Órgãos Administrativos; 

• Controle e acompanhamento de contas de luz (CPFL) e envio ao PURE/USP, 
distribuição de contas de água (DAERP) as cantinas, bancos, Museu e 
Brazilian Journal; 

• Atendimento aos eventos da CCRP e formaturas das Unidades no 
fornecimento e operação do som. Também na área de manutenção predial a 
montagem de tablados, cadeiras, mesas, cortinas e outros em formaturas; 

• Recolhimento, armazenamento e encaminhamento de lâmpadas fluorescentes 
usadas e/ou quebradas para empresa terceirizada, visando a não degradação 
do meio ambiente. 

 
�  Principais ações desenvolvidas em 2011 
 

Tabela 13 -Pedidos de Providências 
Seção Executados 

Hidráulica 366 

Elétrica 327 

Predial 284 

Serralheria 176 

Refrigeração 144 

Total 1.297 
 

Tabela 14 – Serviços solicitados e executados das Unidades e Órgãos do Campus 
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Unidades/ Orgãos Serviços 

CCRP 901 

CEMEL 07 

ECA 17 

FCFRP 11 

FFCLRP 64 

FMRP 180 

FORP 09 

CORE 09 

CRECHE 26 

UBAS 09 

Outros* 22 

Total 1255 

 
 
 

Gráfico 01 – Serviços solicitados e executados das Unidades e Órgãos do Campus 
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