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APRESENTAÇÃO 

O relatório ora apresentado registra as ações da Prefeitura do Campus USP de 

Ribeirão Preto no ano de 2013. No que diz respeito propriamente aos resultados, as páginas seguintes 

revelam as dificuldades de gestão de um universo complexo pela sua grandeza e nos leva a 

compreender melhor a realidade da administração da PUSP-RP, representada pela integração de 

áreas e espaços comuns com aqueles pertencentes às 08 unidades de ensino e demais órgãos que 

compõem o Campus de Ribeirão Preto. 

O maior desafio, entretanto, foi a abordagem da estrutura de gestão, que exigiu 

mudanças e adequações de práticas e condutas desde a discussão para tomada de decisões até o 

acompanhamento da execução das diferentes atividades, evidentemente, alinhando tais ações à 

realidade da infraestrutura de cada setor. Com relação ao planejamento, a prática de reuniões 

periódicas com todos os Chefes Técnicos das Divisões e membros do Setor Financeiro, foi a ferramenta 

que possibilitou um ambiente organizacional estimulante para conexão entre pessoas e processos dos 

diferentes setores, aumentando consequentemente as contribuições desses indivíduos com as 

atividades fins da PUSP-RP. Além disso, o compartilhamento de conhecimentos, experiências e 

aprendizados foi troca necessária para crescimento de todos, o que favoreceu a eliminação de uma 

aparente federação de setores oriunda de estilos de liderança que foram se desenvolvendo com o 

passar do tempo.  

Para as mudanças das práticas, principalmente no que diz respeito à gestão financeira, 

foi fundamental o apoio recebido do Departamento de Finanças da Reitoria da USP. Uma consultoria 

em 2012, seguida de ampla auditoria por meio da qual já foram avaliados mais de “3000” processos, 

expôs aspectos que estão sendo aperfeiçoados, na busca de melhor eficiência e controle dos gastos.  

Outro desafio desta PUSP-RP é, sem dúvida, a vigilância, sobretudo na área destinada 

ao reflorestamento, especialmente onde ocorreu o incêndio em agosto de 2011 que destruiu um número 

significativo de espécies arbóreas no local que faz divisa com a área urbana no bairro Jardim Paiva. 

Nosso Campus vem sendo vítima desses lamentáveis fortuitos que implicam em deveres jurídicos de 

recuperação ambiental que exigem grande montante financeiro e de recursos humanos que ao longo 

do tempo vem sendo suportados pela PUSP-RP. A instalação das torres de vigilância que visam ao 

monitoramento do Campus se concretizou neste período e a licitação das câmeras está em andamento. 

Tais aquisições exigiram amplos estudos e pesquisas de inúmeras possibilidades, uma vez que as 

características das ocorrências/sinistros foram se alterando com o tempo em virtude do crescimento do 

Campus. É necessário considerar, também, que a instalação desse tipo de equipamento em área 

desprovida de energia elétrica exige infraestrutura que inclui placas de energia solar para geração de 

energia, transmissão via rádio, entre outros. Evidentemente, a vigilância das áreas urbanas, no que diz 

respeito à garantia da integridade das pessoas que aqui trabalham, estudam, moram e ou circulam, 

ocupa grande parte da atividade da equipe do setor de segurança. 

Importantes processos de sindicâncias e administrativos disciplinares estão em 

andamento e destinam-se, sobretudo, a elucidar determinados fatos e circunstâncias apontados ou 

detectados pela auditoria. Dessa forma, independentemente da natureza desses procedimentos, 

apuratório ou acusatório, sua conclusão dependerá do regime jurídico aplicável e da observância do 

rito e das disposições constitucionais. 

Revendo todos os fatos para elaboração deste relatório, resta a certeza de que a 

PUSP-RP caminha rumo à melhoria de sua gestão, com foco cada vez mais centrado na eficiência e 

otimização do uso dos recursos disponíveis. 

Finalizando, agradeço imensamente a todos os funcionários desta Prefeitura pela 

disposição e compromisso na busca de soluções para os problemas diários, por mais complexos que 

sejam. 

 

Ribeirão Preto, maio de 2014 

 

 

 

Prof. Dr. Osvaldo Luiz Bezzon 

Prefeito de Campus USP de Ribeirão Preto 

Prof. Dr. Wagner Eustáquio Paiva Avelar 

Vice-Prefeito de Campus USP de Ribeirão Preto 
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 Prefeitura do Campus USP 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 Prefeitura é constituída pelo Gabinete e 5 Divisões: Divisão Administrativa 

– DVADM; Divisão de Manutenção e Operação – DVMANOP; Divisão Financeira – 

DVFINAN; Divisão de Apoio Transitório – DVAPTRA; Divisão de Apoio de Atendimento à 

Comunidade – DVATCOM, conforme organograma (Anexo 1). 

 

Tabela 01 – Recursos humanos PUSP-RP 

                Divisão        
Grupo 

Básico Técnico Superior Total 

Gabinete* 8 21 7 36 

DVADM 72 55 0 127 

DVAPTRA 30 32 17 79 

DVATCOM 70 12 24 106 

DVFINAN 6 20 3 29 

DVMANOP 85 25 2 112 

Total 271 165 53 489 

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

 

Gráfico 01 – Número de funcionários por Grupo funcional PUSP-RP 

 

 

  

Básico 
55%
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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 - 02 

SESMT 01 - - 01 

Portaria / Apoio 03 - - 03 

Total 08 09 - 17 

 

 Recepção do Gabinete 
  Principais atividades 

 Atendimento telefônico;  

 Atendimento aos usuários da comunidade interna e externa que procuram o 
Gabinete para tratar de assuntos relacionados às questões administrativas em 
geral; 

 Suporte às ATD-IIs, ATD-IV e à secretária do Prefeito; 

 Elaboração e digitação de documentos, informações, atas, ofícios, convites e 
similares; 

 Agendamento das Salas de Reuniões do prédio da Administração; 

 Distribuição de revistas, folder, panfletos e cartazes para as Seções da PUSP-RP 
e Unidades de Ensino; 

 Conferência e verificação da conformidade das informações dos PPRAs das 
Divisões e Seções da PUSP-RP;  

 Recebimento das Avaliações de Risco no local de trabalho dos funcionários e 
apoio no mapeamento dos materiais solicitados; 

 Apoio na elaboração da descrição das peças dos uniformes para o Projeto de 
Padronização de Uniformes da PUSP-RP; 

 Recebimento dos Relatórios de Horas Compensadas dos funcionários da PUSP-
RP;  

 Organização e manutenção do Arquivo de documentos recebidos e expedidos; 

 Apoio na elaboração dos relatórios mensais de atividades do Técnico de 
Segurança do Trabalho, referentes à fiscalização de Obras no Campus; 

 Consulta sobre o interesse dos representantes dos funcionários do SINTUSP 
(Sindicato dos Funcionários da USP) do Campus de Ribeirão Preto, de 
participarem das reuniões em São Paulo, e posterior encaminhamento da consulta 
às chefias; 
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   Principais ações desenvolvidas em 2013 

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

Tabela 02 – Sistema Proteos 

Processos e Protocolados 

Entradas 4.597 

Saídas 3.779 

Total 8.376 

 

Foram registrados 1.885 entradas e saídas no sistema Follow Up do 
Gabinete de documentos diversos como:  

 Ofícios; 

 Requerimentos; 

 Declarações; 

 Solicitações Diversas (abonadas, férias, substituições de férias, 
afastamentos para participações em cursos etc.). 

 
Entre as razões dessa diferença, podemos citar a existência de várias 

Comissões inseridas na sigla PUSP-RP, assim como o Centro de Treinamento (CETEC) 
do Campus. Tanto essas comissões como o CETEC mantem consigo processos e 
protocolados enquanto eles estiverem pendentes de resoluções. Além disso, alguns 
protocolados são inseridos aos processos.   

 

 Secretaria e Assistência do Gabinete 

 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 aos usuários do Campus com relação a assuntos diversos; 

 Gestão dos recursos dos ramais telefônicos da PUSP-RP; 

 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 PUSP-RP e 
Campus, inclusive sindicâncias e processos administrativos; 

 Coordenação e 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 (SAS), Agência USP de 
Inovação/USP Recicla; USP Legal, ER-SEF/ RP, EDUSP, Procuradoria Geral; 

 Supervisão e organização das informações dos PPRAs e Avaliações de Risco no 
Ambiente de Trabalho das Divisões e Seções da PUSP-RP para encaminhamento 
ao SESMT; 
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 Organização e manutenção do Arquivo de documentos recebidos e expedidos; 

 Organização dos dados de atualização do cadastro dos imóveis próprios 
universitários para manutenção do Sistema de Gerenciamento de Imóveis do 
Estado de São Paulo; 

 Participação de funcionário como membro de Comitê de Análise no âmbito da 
PUSP-RP para efeito de progressão na carreira dos servidores administrativos da 
USP. 
 

Obras Concluídas  

A seguir constam relacionadas as principais obras concluídas em 2013, 
divididas por temas, não foram citadas e computadas obras de pequena monta. 

 

 Infraestrutura do Campus 
 

 Manutenção dos reservatórios de água R2 e R3 e a instalação de um 
reservatório de 500m³ de água.  

Recursos utilizados: R$611.490,02 

Dando continuidade ao projeto de reestruturação da rede de água do 
Campus foi realizada a manutenção dos reservatórios de agua R2 e R3, englobando a 
manutenção e adequação da parte elétrica e hidráulica. Além disso, foi feita a substituição 
de encanamentos e registro com a adaptação de sistema de bombeamento/transferência 
de água dos reservatórios.  

 

 
 

 
 

 Execução de reforma e ampliação do galpão de beneficiamento de sementes 

Recursos utilizados: R$ 39.114,35 

Em agosto de 2011, houve um incêndio de grande proporção no Campus, 82 

hectares foram queimados, sendo aproximadamente 40 hectares de florestas. Para 

recuperação dessa área florestal, se fez necessário reorganizar o viveiro de mudas do Parque 

e Jardins da Prefeitura e, em atendimento à solicitação do Grupo de Trabalho da Floresta, foi 

solicitado recursos financeiros à Superintendência de Gestão Ambiental – SGA para reforma 

do galpão para alocar docentes e alunos da FFCLRP e propiciar um local mais adequado para 

o beneficiamento de sementes.  
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Galpão de sementes 

 Segurança 
 

 Construção de alambrados no Campus em torno de corpos d’água  

Recursos utilizados: R$563.361,96 

Foram colocados alambrados em torno dos corpos d’água, como lago, córrego 
Laureano e córrego Monte Alegre, para restringir a circulação das capivaras em áreas do 
Campus, minimizando assim a infestação de carrapatos, consequentemente o 
parasitismo humano por esse ácaro. Essa ação faz parte do plano de manejo do 
carrapato–estrela do Campus de Ribeirão Preto. 
 

 
 

 
 

 Construção de alambrados no entorno do Mirante 

Recursos utilizados: R$101.200,00 

Com a ocorrência constante de incêndios na área do Mirante, foi necessária a 
construção de alambrados para impedir o acesso de pessoas estranhas.  
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 Instalação de grupo motor-gerador nos prédios da Guarda Universitária, 
Serviço de Comunicação Social, torre da Rádio USP e Restaurante 
Universitário do Campus 

Recursos utilizados: R$142.447,70 

Foram instalados geradores nos prédios de serviços ininterruptos do Campus, 
como Guarda Universitária, Serviço de Comunicação Social e torre da Rádio. O prédio do 
Restaurante Universitário também recebeu um gerador, uma vez que não pode sofrer 
interrupção de energia, devido à utilização de câmeras frias para armazenamento de 
carnes e embutidos 

 

 Instalação de linha de segurança em diversos imóveis da PUSP-RP 

Recursos utilizados: R$46.521,20 

Foi dada continuidade ao importante trabalho de adequação de imóveis da 
PUSP-RP, referente à segurança do trabalho com a instalação de linhas de segurança, 
além de prédios e casas de serviços, foram colocadas também nas casas de moradia de 
funcionários.   

 

 

Casa 30 das Paineiras, Divisão de Apoio Transitório 
 

 

Colônia Milaneza 

 

 Manutenção de Sistema Viário 

  Execução de calçadas de acesso, rampas de rua, lombo-faixas e faixas de 
pedestre nas Ruas Maria Madalena Telles, Paineiras, Clóvis Vieira, Miguel 
Covian, André Cruz 

Recursos utilizados: R$ 223.005,97 
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Foram realizadas várias obras relacionadas à caminhabilidade e acessibilidade 
para melhoria dos trajetos dos diferentes locais do Campus, proporcionando assim melhor 
qualidade de vida aos pedestres e às pessoas com dificuldades de locomoção.  

 

 
 

 

 
 

Execução de calçadas, rampas e faixa de pedestre na R. Maria Madalena Telles 

 

 Pintura de sinalização de solo horizontal nas vias do Campus 

Recursos utilizados: R$139.065,64 

 

Praça Fritz Koberle 

 

Avenida Prof. Hélio Lourenço 
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Rua da Farmácia 

 

Avenida Prof. Hélio Lourenço 

 
 

 Reforma e Manutenção dos prédios da PUSP-RP 

Muitos dos prédios utilizados pelos serviços da PUSP-RP datam da época da Fazenda 
Monte Alegre, necessitando assim constantes manutenções e reformas para melhor 
atender aos funcionários e usuários dos diversos serviços oferecidos pela Prefeitura. 
Foram realizados investimento em torno de R$ 287.945,56 para as seguintes reformas e 
manutenções: 

 Reforma dos telhados das casas 16 da Rua das Paineiras e casas 32 e 33 da Rua 
Clóvis Vieira; 

 Impermeabilização e instalação de grelhas no Restaurante; 

 Construção de alambrado na casa 13 das Paineiras; 

 Construção de estacionamento nas casas 22 da Rua das Paineiras e 43 e 44 da 
Rua Clóvis Vieira; 

 Reforma do prédio da DVMANOP  
 

 

 
 

Casa 16 – Rua das Paineiras 
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Casa 32 – Rua Clovis Vieira 

 

  
 

Impermeabilização e instalação de grelhas no restaurante 

 

 

Revisão de telhado, reforma dos banheiros 

 

Prédio da DVMANOP com pintura nova 
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Colocação de alambrado na casa 13 - Rua das Paineiras 

 

  

Estacionamento da casa 22 – Rua das Paineiras 
 

 

Estacionamento da casa 43 – Rua Clóvis Vieira 

 

 Reforma total da Casa 01 da Rua do Biotério – Centro de Visitantes 

Recursos utilizados: R$234.100,62 

O Centro de Visitantes estava instalado na Casa do Administrador (antigo 
Restaurante dos Docentes), no entanto, 15ª Reunião do Conselho Gestor realizada no 
18/04/2012, foi deliberada a destinação do local para instalação de um restaurante. Dessa 
forma, a PUSP-RP providenciou a reforma da casa da Rua do Biotério para alocar o 
serviço do Centro de Visitante. Além do atendimento aos visitantes, no local são 
realizadas as oficinas de pintura. 
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Antes da reforma 

 

 

 

 

 

 

Depois da reforma 
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 Reforma total da casa 7 da Rua Pedreira de Freitas para implantação da Casa 
de Hóspedes Estrangeiros  

Recursos utilizados em torno de R$200.000,00 

Para integrar mais uma casa ao conjunto de Casas de Hóspedes (casas 8 e 9 da 
Rua Pedreira de Freitas) foi totalmente reformada e adaptada a casa 7 da Rua Pedreira 
de Freitas para implantação da Casa de Hóspedes Estrangeiros. A casa possui 11 vagas 
e atenderá os estrangeiros que procuram temporariamente um local para se hospedarem 
até conseguir instalarem-se definitivo no país.  
 

Depois da reforma

  

 

 Construção de galpão da fábrica de maravalha  

Além de investimentos na manutenção e reforma de prédios da PUSP-RP, foram 
investidos R$260.34,32 na construção de um novo prédio para a fábrica de maravalha no 
Biotério Geral, aumentando a capacidade de produção desse insumo para criação de 
animais para ensino e pesquisa. 

Prédio Antigo 
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Prédio Novo 
 

 
 

 

 

Obras em andamento  

A seguir constam relacionadas as principais obras iniciadas em 2013, 
divididas por temas, com previsão de término em 2014. 

 
 

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

Dados do projeto/obra:  

Recursos disponibilizados: R$126.911,00 

Previsão de término da obra: segundo semestre de 2014 

 

 Execução de Calçadas, rampas de acesso e bocas de lobo em diversos locais 
do Campus. 

Dados do projeto/obra: 

Recursos disponibilizados: R$206.544,95 

Previsão de término da obra: primeiro semestre de 2014 

 

 Correção da Pavimentação e a Infraestrutura para instalação de semáforo na 
Av. Hélio Lourenço 

Dados do projeto/obra: 

Recursos disponibilizados: R$322.115,59 

Previsão de término da obra: primeiro semestre de 2014 

 

 Instalação de Torres Metálicas Autoportantes 

Dados do projeto/obra: 

Recursos disponibilizados: R$265.000,00 

Previsão de término da obra: primeiro semestre de 2014 
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 Instalação do Novo Sistema de Iluminação Pública no Campus 

Dados do projeto/obra: 

Recursos disponibilizados: R$21.452.412,71 

Previsão de término da obra: primeiro semestre de 2014 

 

 Calçadas de acesso entre a Vila Estudantil e o Restaurante Central 

Dados do projeto/obra: 

Recursos disponibilizados: R$127.184,55 

Previsão de término da obra: primeiro semestre de 2014 

 

 Melhorias no pavimento, escoamento e na rede de esgoto da rua Lucien 
Lison 

Dados do projeto/obra: 

Recursos disponibilizados: R$301.615,60 

Previsão de término da obra: primeiro semestre de 2014 
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 Controle da Infestação de Carrapato-Estrela, vetor da febre 

maculosa, no Campus da USP de Ribeirão Preto 

Em 2013, dando continuidade no plano de manejo de capivaras e 
carrapatos, foi implementada a construção de uma barreira física visando a diminuir a 
área de influência direta (AID) de grupos de capivaras no Campus. 

A instalação de alambrado, limitando o espaço das capivaras à mata ciliar 
ao longo de corpos de água, proporcionou uma menor disseminação de carrapatos pelas 
demais áreas do Campus por onde transitavam esses roedores, diminuindo assim o risco 
de picadas por carrapatos a usuários, pois facilita o controle de menor número de focos 
de infestação por carrapatos (ninfas e adultos) nas Áreas de Influência Indireta (AII) 
recolonizada apenas por hospedeiros secundários e reduz o uso de pesticidas. 

No Campus da USP-RP a área circunscrita à mata ciliar é maior do que a 
exigida pelo Código Florestal e é formada por segmentos florestais sombreados contínuos 
além de áreas com presença abundante de capim, formando um ambiente propício para 
a permanência e alimento de capivaras. Foram construídas também aberturas na base 
da estrutura do alambrado para passagem de pequenos mamíferos como cutias, tatus 
etc. 

 
Construção do alambrado e abertura em sua base para permitir a passagem de pequenos animais 

Além disso, foram construídas passagens subterrâneas ou “Capivarodutos” 
para permitir o fluxo de capivaras ao longo dos corpos de água. 

 

 
 

Construção do Capivaroduto e grade de ferro para permitir a ventilação e entrada de luz no interior da tubulação. 
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Foram instaladas câmeras-trap nos capivarodutos com o objetivo de avaliar 
a passagem de capivaras e outros animais da vida silvestre. Além de capivaras, outros 
mamíferos como gatos e tatus têm utilizam a passagem. 

 

   
Capivaras passando pelo capivaroduto entre a ARFUSP e CEFER. 

 

Devido à área do Campus estar inserida em uma região endêmica do 
carrapato-estrela, a Prefeitura do Campus disponibilizou no site www.prefeiturarp.usp.br 
uma ficha para o levantamento estatístico de usuários que sofreram com parasitismo por 
carrapato para mapear e monitorar, auxiliando assim na elaboração de propostas para 
mitigar os casos de parasitismo humano no Campus.  

Os resultados dessas ações quanto ao funcionamento dos alambrados, o 
controle de carrapatos de vida livre e a diminuição do índice parasitário de humanos por 
carrapatos do complexo Amblyomma poderão ser considerados consolidados entre 2 a 4 
anos. 

http://www.prefeiturarp.usp.br/
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 Gestão de Recursos Telefônicos 

A Gestão de Telefonia auxilia no controle e conscientização sobre o uso dos 
ramais telefônicos da PUSP-RP. 

Em 2013, foram mantidos os trabalhos de conscientização sobre o uso dos 
ramais telefônicos da Universidade. 
 

Gráfico 01 – Gastos dos ramais da PUSP-RP  

 

(*) No mês de dezembro de 2013, houve um erro no Sistema Tarifador de Ramais. 

 
Foi mantido o mesmo número de ramais telefônicos de 2012: 267, no 

entanto, houve uma diminuição na média de gastos dos ramais telefônicos da PUSP-RP. 
 

Tabela 03 – Comparativo número de ramais e média de gastos 

Ano Número de ramais Média de gastos 

2011 252 R$ 4.996,42 

2012 267 R$ 4.382,40 

2013 267 R$ 3.842,31 

 

Esse 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 
redução imediata dos gastos. 

Foi realizado também um acompanhamento mais efetivo sobre o sistema 
online de abertura de chamados técnicos de telefonia do DTI-RP (antigo CIRP), 
principalmente das solicitações que envolveram custos, as quais tiveram uma leve 
redução em relação ao ano de 2012, como pode ser observado na tabela abaixo. 

 
Tabela 04 – Comparativo número total de chamados de telefonia com custo 

Ano 
Total de chamados 
online de telefonia 

Número de chamados de 
telefonia com custo 

2011 210 76 

2012 208 51 

2013 228 49 
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 Atendimento Fale Conosco 

O Fale Conosco é um atendimento online oferecido pela Prefeitura do 
Campus USP de Ribeirão Preto aos usuários e visitantes que necessitam obter 
informações ou encaminhar sugestões em relação ao Campus da USP de Ribeirão Preto. 
O usuário registra uma mensagem na homepage da PUSP-RP 
(http://www.prefeiturarp.usp.br/pages/fale/ ), a qual é respondida com as informações 
solicitadas ou encaminhada ao setor competente pelo assunto descrito na mensagem. 

Segue abaixo tabela referente ao número de mensagens recebidas em 
2013. 
 

Tabela 05 – Mensagens recebidas pelo Fale Conosco  

Atendimentos 2013 

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

27 25 13 19 27 24 12 24 20 23 15 9 

 
 

 Conselho Gestor do Campus de Ribeirão Preto  

Foi criado pela Resolução USP 5493/2008, alterada pela Resolução 

6062/2012, em que estão estabelecidas sua composição e competências, cujas 

informações podem ser obtidas no link: http://www.prefeiturarp.usp.br/pages/congest. 

Abaixo estão elencadas as principais 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, 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 2013 foram: 

 Plano de Segurança para o Campus da USP de Ribeirão Preto; 

 Criação da Comissão de Prevenção e Proteção do Campus de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo e extinção da Comissão Assessora para Assuntos de 

Segurança do Campus; 

 Construção de muro externo em alvenaria e gradil metálico sobre mureta de 

alvenaria na EEFERP; 

 Cessão de lote para a Livraria EDUSP; 

 Cessão da área para a construção do Centro de Desenvolvimento e Estudos 
Radiofármacos da FCFRP; 

 Destinação de áreas situadas no Campus de Ribeirão Preto como Reservas 
Ecológicas da USP; 

 Relatório de Gestão 2009 a 2012 da PUSP-RP; 

 Inclusão da sede do Polo IEA-RP no prédio ocupado pelo Banco Santander; 

http://www.prefeiturarp.usp.br/pages/fale/
http://www.prefeiturarp.usp.br/pages/congest
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 Denominação da Sala do Conselho Gestor do Campus como sala do Prof. Dr. 
José Eduardo Dutra de Oliveira; 

 Homologação da composição do Programa USP Recicla do Campus de Ribeirão 
Preto, conforme Portaria GR 5438/2011; 

 Retificação do mapa do Plano Diretor do Campus, referente à alteração da área 
de construção dos ginásios cobertos como edificável, conforme aprovado 
anteriormente no Plano Diretor do Campus em 1998 e 2003.  

 Proposta de Regimento Interno da Comissão de Meio Ambiente do Campus. 
 

 Comissão Assessora para Análise de Solicitações de Imóveis 

localizados nas Ruas das Paineiras e Clóvis Vieira 

No total são 44 imóveis, sendo 22 destinados para Serviços da PUSP-RP e 
do Campus e 22 destinados para Projetos e Grupos de Extensão das Unidades de Ensino 
do Campus. São solicitados também relatórios de atividades bianuais dos serviços e 
projetos desenvolvidos nesses imóveis para acompanhamento da devida utilização do 
imóvel destinado. 

Em 2013, houve apenas uma reunião da Comissão em que foram 
aprovados: 

 Alteração de Unidade responsável pela casa 15 da Rua das Paineiras; 

 Relatórios de atividades das casas 2, 3, 5, 8, 15, 17 e 18 da Rua das Paineiras e 
24, 27, 34, 35 e 38 da Rua Clóvis Vieira; 

 Alteração da destinação da casa 02 da Rua das Paineiras para instalação da 
Unidade de Pesquisa Clínica (UPC) da FMRP/HCFMRP; 

 Alteração da destinação da casa 03 da Rua das Paineiras para instalação do 
Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias (CPDI) da FMRP. 
 

Tabela 06 – Projeto e Serviços que ocupam os imóveis da Rua das Paineiras e Rua Clóvis 
Vieira 

Rua das Paineiras 

Casa 1 EEFERP (empréstimo provisório) PUSP-RP 

Casa 2 Unidade de Pesquisa Clínica (UPC)  FMRP/HCFMRP 

Casa 3 
Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias e Núcleos de Apoio à 
Pesquisa 

FMRP 

Casa 4 GAP, CCInt, CAPEE PUSP-RP 

Casa 5 Curso de Nutrição e Metabolismo  FMRP 

Casa 6 Laboratório de Ensino de Atividades e Recursos Terapêuticos FMRP 

Casa 7 Escritório Regional da SEF PUSP-RP 

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

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

FEA-RP 

Casa 10 Programa de Agronegócios da FEA-RP FEA-RP 

Casa 11 Programa de Finanças da FEA-RP FEA-RP 

Casa 12 Banco do Brasil PUSP-RP 

Casa 13 Seção Técnica de Informática PUSP-RP 

Casa 14 Seção de Serviços Gerais  PUSP-RP 

Casa 15 Laboratórios do Departamento de Música  FFCLRP 

Casa 16 Seção de Patrimônio PUSP-RP 

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 



Relatório de Atividades 2013                                                                                                           25 

 

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

Casa 21 SESMT PUSP-RP 

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

PUSP-RP 

Rua Clóvis Vieira 

Casa 23 Telefonia CIRP 

Casa 24 Centro Gestor - Núcleo de Pesquisas em Tuberculose FMRP 

Casa 25 EDUSP PUSP-RP 

Casa 26 Seção de Atendimento Social PUSP-RP 

Casa 27 Museu e Laboratório de Ensino de Ciências 
FMRP/ 

Hemocentro 

Casa 28 Seção de Moradias PUSP-RP 

Casa 29 Polo Agência USP Inovação RP PUSP-RP 

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

Casa 31 Escritório Regional Procuradoria Geral da USP PUSP-RP 

Casa 32 Serviço de Promoção Social/COPI PUSP-RP 

Casa 33 Centro de Treinamento e Educação Continuada - CETEC PUSP-RP 

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 Grupo de Apoio: Centro de Ecologia e Meio Ambiente  FFCLRP 

Casa 40 Projeto UNIVESP - Polo Ribeirão Preto STI 

Casa 41 Seção de Manutenção Elétrica PUSP-RP 

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

PUSP-RP 

Casa 43 Serviços Terceirizados PUSP-RP 

Casa 44 Serviços Terceirizados  PUSP-RP 

 

 Comissão de Prevenção e Proteção  

Após a extinção da Comissão Assessora para Assuntos de Segurança do 
Campus de Ribeirão Preto em fevereiro de 2013, foi criada a Comissão de Prevenção e 
Proteção do Campus de Ribeirão Preto constituído conforme Portaria CG n°004, de 
07.03.2013, composto por funcionários da Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto, 
representante da Superintendência de Segurança da Reitoria USP, representante do 
Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, representantes da Policia Militar e Bombeiro, 
discente de graduação e pós-graduação e vice-diretores das unidades. 

A Comissão tem como objetivo desenvolver estudos e propor 
procedimentos atinentes à prevenção e proteção, de acordo com as diretrizes e metas 
fixadas, contribuindo para elaboração e desenvolvimento do Plano de Segurança do 
Campus de Ribeirão Preto.  
 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Com a finalidade de coibir e controlar excesso de velocidade e prevenir acidentes, 
foi solicitado à DVAMNOP um estudo dos locais que necessitam de implantação 
de lombadas e radares eletrônicos no interior do Campus objetivando a ordem e 
a disciplina no trânsito; 

 Foi sugerido o uso de crachá de identificação pela comunidade uspiana (alunos, 
docentes e funcionários), em lugar visível, durante a permanência no interior do 
Campus, pois a utilização do crachá de identificação traz mais segurança ao seu 
portador e busca evitar que pessoas desconhecidas e mal intencionadas tenham 
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acesso a locais restritos ou pratiquem atos contra o patrimônio ou contra a 
comunidade uspiana, além de auxiliar os agentes de segurança a executar de forma 
mais eficiente o trabalho de segurança interna do Campus, garantindo a integridade 

da comunidade uspiana nas dependências dos prédios pertencentes às Unidades e 
Órgãos; 

 Motivados pela análise técnica feita pela Superintendência de Prevenção e 
Proteção da USP e o número significativo do aumento nos índices de ocorrências 
relacionadas a roubo, foi sugerido por esta Comissão a desativação dos caixas 
eletrônicos e postos bancários no interior do Campus visando a proteção e 
preservação do patrimônio e principalmente da integridade física, mesmo que 
concentrados em um único local; 

 Estudo, análise e acompanhamento do projeto de ampliação das três portarias do 
Campus, visando maior segurança à comunidade uspiana, devido à possibilidade 
de maior controle de acesso e ao sistema de identificação eletrônica proposta; 

 Dando continuidade ao Plano de Segurança criado pelo Grupo de Trabalho em 
2012, foi feita uma análise do fluxo de trânsito na Av. Lucas Nogueira Garcez (das 
7h às 09h) por especialistas da TRANSERP e Polícia Militar, com intuito de buscar 
soluções para o congestionamento no referido local. Diante da situação foi 
proposta a instalação de um semáforo próximo ao Restaurante Central, com 
interdição parcial da rotatória localizada na Av. Prof. Dr. Hélio Lourenço com Rua 
Ten. Catão Roxo sentido Campus/HC, somente no horário de pico, para melhor 
fluidez do trânsito. 
 

 Comissão de Meio Ambiente  

A Comissão de Meio Ambiente (http://www.prefeiturarp.usp.br/cma) teve 
seu regimento alterado em dezembro de 2013, sendo atualmente composta por 
representantes funcionários das Unidades/Serviços do Campus (EEFERP, EERP, 
FCFRP, FDRP, FEARP, FFCLRP, FMRP, FORP, PUSP-RP e ER-SEF/RP), 
Órgãos/Instituições que ocupam o espaço físico do Campus (HCFMRP/USP e Fundação 
Hemocentro/RP) e Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, e tendo como objetivo a 
prevenção de ocorrências de quedas de galhos e de árvores, o controle de plantios 
irregulares e a preservação e conservação do patrimônio ambiental físico e social do 
Campus. 

 
 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; 

 Contribuição para a conscientização ambiental dos usuários do Campus; 

 Manutenção do link http://www.prefeiturarp.usp.br/cma/ 
 

 Principais ações desenvolvidas em 2013 

Foram analisadas e atendidas 100 solicitações das Unidades/Serviços do 
Campus e dos Órgãos/Instituições que ocupam o espaço físico do Campus. 

 

Tabela 07 - Tipos de procedimentos avaliados e aprovados pela CMA em 2013 

Unidades/Serviços 
Órgãos/Instituições 

Prot/Proc 
Pareceres 
Emitidos 

Tipo e Número de Manejos Solicitados Nº Árvores 
Envolvidas Extração Poda Transplante Plantio 

CIRP 02 03 11 02 0 0 13 

EEFERP 04 05 05 02 01 0 08 

http://www.prefeiturarp.usp.br/cma
http://www.prefeiturarp.usp.br/cma/
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EERP 02 03 05 104 0 0 109 

FDRP 01 01 06 0 0 0 06 

FCFRP 04 06 13 03 01 0 17 

FEARP 10 16 21 63 0 0 84 

FFCLRP 13 18 24 25 01 05 55 

FMRP 17 20 30 40 04 0 74 

FORP 02 05 23 26 01 0 50 

HCFMRP/USP 04 06 71 06 01 0 78 

PMRP 01 01 08 0 0 0 08 

PUSP-RP 36 113 56 1.497 0 30 1.583 

SVOI 01 01 05 0 0 0 05 

SVCCRP 01 02 01 13 0 0 14 

TRANSERP 01 02 0 20 0 20 40 

UBAS 01 02 0 04 0 0 04 

Total 100 204 279 1.805 09 55 2.148 

Cada pedido envolve diferentes números 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 2013. 

 

Tabela 08 – Reposições necessárias para compensação das extrações aprovadas 

Unidades/Serviços 
Órgãos/Instituições 

Nº 
Extração 

Nº 
Reposição 

CIRP 11 199 

EEFERP 05 106 

EERP 05 106 

FDRP 06 131 

FCFRP 13 268 

FEARP 21 385 

FFCLRP 24 379 

FMRP 30 579 

FORP 23 385 

HCFMRP/USP 71 977 

PMRP 08 200 

PUSP-RP 56 957 

SVOI 05 06 

SVCCRP 01 06 

TRANSERP 0 0 

UBAS 0 0 

Total 279 4684 
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Gráfico 02 – Nº de Extrações autorizadas por Unidade/Serviço e Órgão/Instituição 

 
 
 

 Comissão de Controle de Vetores e Animais 

Composta por membros de todas as Unidades do Campus, sendo: 02 
membros das Unidades, 04 membros da PUSP-RP, 02 membros do Hemocentro, 02 
membros do HCRP, 02 membros da Divisão de Controle de Vetores e Animais da PMRP, 
02 membros da Divisão de Zoonoses da PMRP. 

Esta Comissão tem como objetivo controlar e combater a população de 
vetores e animais peçonhentos e sinantrópicos existentes nas áreas internas 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. 

 
 Principais atividades 

 Reuniões periódicas; 

 Em parceria com a Divisão de Controle de Vetores e Animais da PMRP – DCZ-
PMRP, visa conscientizar e orientar a 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, Divisão de Controle de Zoonoses 
e do Biotério Central da PUSP-RP;  

 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 orientando a eliminar criadouros do 
mosquito Aedes aegypti; 

 Cursos de treinamento para os membros da Comissão. 
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 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Nos dias 25 a 28 de abril foram feitas vistas às moradias dos funcionários do 
Campus; onde realizaram aplicações de sal e água sanitária nos ralos, os vasos 
sanitários foram vedados por meio de sacos plásticos, as caixas d’água 
localizadas nos imóveis desocupados foram esvaziadas conforme solicitado à 
Seção de Manutenção Predial. Quanto aos imóveis ocupados, foi solicitado ao 
morador, limpeza e manutenção geral dos quintais a fim de evitar possíveis 
criadouros de mosquito da dengue e outros animais conforme orientações 
repassadas a eles. A atividade foi realizada por membros da Comissão em 
conjunto com a equipe de Informação, Educação e Comunicação (IEC). Foram 
visitadas 07 colônias: Nova Milanesa, Velha Milanesa, Napolitana, Bambus, 
Biotério, Sul 1 e 2, totalizando 40 imóveis, todos desabitados. A Comissão não 
vistoriou os imóveis habitados, pois não havia ninguém para recebê-la, devido ao 
horário coincidir com o horário de trabalho. Após as visitas foi elaborado um 
relatório e entregue ao Prefeito do Campus para as devidas providências; 

 No dia 30 de abril foi realizada uma reunião entre alguns membros da Comissão 
e a Vereadora Viviane R. Alexandre. Nesta reunião foi abordado o assunto cães 
e gatos, referente à conscientização das pessoas ao não abandono de animais, 
pois a origem de todos esses problemas vem dessa prática muito comum, 
investimento na fiscalização, orientação e conscientização das pessoas, além de 
campanhas de castração e adoção. Todas estas práticas já vêm sendo realizada 
por esta Comissão; 

 Foi feito um trabalho de conscientização junto ao GACC e GATMO, tendo sido 
eliminada a presença de cães e gatos naquelas 2 casas; 

 Foi providenciada, em parceria com a DCZ, a castração de cães e gatos que ficam 
soltos pelo Campus; 

 Assessorou a equipe do Plano de Manejo do Carrapato - Estrela, orientando as 
Unidades para que mantenham a grama muito bem aparada e nas áreas em que 
não puder ser realizado esse serviço devem ser colocadas placas de sinalização 
informando que o local deve ser evitado; 

 Criação de preenchimento online da Ficha de Notificação de Parasitismo Humano 
por Carrapatos, disponível no site: www.prefeiturarp.com.br; 

 Em 20 de setembro foi realizado treinamento coordenado pela Divisão de Controle 
de Vetores e Animais e Divisão de Controle de Zoonoses da Prefeitura Municipal 
de Ribeirão Preto para os membros desta Comissão, funcionários das empresas 
terceirizadas, funcionários da Seção de Moradias da PUSP-RP e agentes 
colaboradores das Unidades, com o intuito de aprimorar as ações de controle e 
prevenção do avanço das manifestações do carrapato-estrela, do mosquito 
transmissor da dengue e de escorpiões.  
 

 Comissão Interna do Programa USP Recicla 

Composta por 12 funcionários da PUSP-RP 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 PUSP-RP, 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  

 Educação e convencimento de se adquirir bons hábitos, incentivando uma 
mudança de comportamento e de paradigmas, que é um processo lento e 

http://www.prefeiturarp.com.br/
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complicado, mas que o Programa procura oferecer condições e oportunidades 
para que estas mudanças aconteçam; 

 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; 

 Apoio para a realização de evento anual, que contribui para a conscientização dos 
funcionários na redução do lixo (Feira da Sucata e da Barganha); 

 Distribuição de canecas aos novos funcionários; 

 Incentivo para a utilização de bens duráveis nos serviços de copa, coffee break, 
festas de confraternização nas instalações da PUSP-RP;  

 Contribuição para agregação de práticas sustentáveis na rotina de trabalho dos 
servidores da PUSP-RP; 

 Fomentação da coleta seletiva nas Seções da PUSP-RP. 

 
 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Foram realizadas três reuniões no ano; 

 Foi ainda realizado o inventário dos resíduos sólidos em todas as 
Seções/Serviços, o que compilou em um quadro demonstrativo (anexo); 

 Apoio administrativo e manutenção na limpeza nas áreas de ponto coleta 
voluntária de recicláveis no Campus (contêineres e abrigos de alvenaria). 

 

Tabela 09 – Inventário de resíduos químicos nas Seções/Serviços da PUSP-RP 

Tipo de resíduo Média Diária Média Mensal 

Resíduo comum 36.360 kg 145.440 kg 

Resíduo reciclável 16.814 kg 67.256 kg 

 
 

 Comissão Local do Programa USP Recicla 

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 mantém 01 educadora ambiental, um estagiário, ligado 
provisoriamente a Agência USP de Inovação e apoio de 01 funcionária da PUSP-RP além 
de bolsistas (graduandos) em parceria com docentes das unidades. 

 
 Principais atividades 

 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 PUSP-
RP e Superintendência de Gestão Ambiental; 

 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; 

 Gerenciamento dos pontos de coleta seletiva (contêineres) distribuídos nos eco-
pontos pelo Campus. 
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 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Em 14/08/2013, na 24ª reunião do Conselho Gestor, foi homologada a nova 
composição da comissão, iniciando assim os trabalhos da Comissão; 

 Foi realizado o curso “Formação Socioambiental das Comissões de Ribeirão 
Preto”, organizado pela Educadora Ambiental da Superintendência de Gestão 
Ambiental, com a participação dos funcionários da PUSP-RP. Neste curso foram 
realizadas algumas atividades como: “Inventário Qualitativo dos Resíduos Sólidos 
da Unidade” e “Diagnóstico do Lixo”, em todas as Seções da PUSP-RP;  

 Estudo para implantação de uma composteira em grande escala de resíduos 
orgânicos do Campus (Esse estudo está sendo encaminhado em conjunto com a 
PUSP-RP, por meio de um GT Compostagem); 

 Estudo para implantação de pontos de recolhimento de pilhas e baterias; 

 Estudo para minimização de resíduos gerados pelas cantinas em todo o Campus. 
 

 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA 

Composta por 12 membros, titulares e suplentes, todos funcionários da 
PUSP-RP, sendo 06 eleitos pelos pares e 06 indicados pelo Prefeito. 

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; 

 Realização de treinamento sobre CATs e EPIs aos funcionários das Seções e 
Serviços da PUSP-RP. 

 
 ·Principais ações desenvolvidas em 2013 

 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 e 
realização da XXIV SIPAT, no período de 19 a 23/08/2013, com uma média de 
120 participantes; 

 Análise dos Acidentes de Trabalho (CATs) ocorridos na Unidade no ano de 2013; 
 

 Comissão de Ética no Uso de Animais 

A Comissão de Ética no uso de Animais – CEUA, conta com nove membros 
titulares e respectivos suplentes, representantes de Unidades de Ensino do Campus, bem 
como um representante discente e um secretário da PUSP-RP. Dentre os membros são 
eleitos o Presidente e o Vice-Presidente.  

Seu objetivo é despertar a conscientização do meio acadêmico e 
fiscalização em relação às condições éticas na utilização e manutenção de animais, assim 
como fornecer parecer e certificado quando da execução de protocolos experimentais ou 
didáticos, cumprindo dessa forma as exigências das agências de fomento à pesquisa 
experimental, revistas científicas internacionais de acordo com a legislação vigente. 
 Principais Atividades 
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 Realizar reuniões mensais; 

 Analisar os aspectos éticos de projetos de pesquisa, voltados à experimentação 
animal apresentados pelos pesquisadores; 

 Emitir pareceres e certificados compatíveis com as exigências dos órgãos de 
fomentos e legislação ética vigente; 

 Realizar Simpósio sobre Ética na Experimentação Animal a cada 02 anos. 
 

 Principais ações desenvolvidas em 2013 

Em 2013, foram realizadas reuniões mensais, nas quais foram analisados 
e aprovados os projetos de pesquisa de acordo com os princípios éticos adotados pelo 
SBCAL (Sociedade Brasileira de Ciência de Animais de Laboratório). 

 

Tabela 10 – Trabalhos realizados por Unidade 

Unidades N° Trabalhos 

EERP 11 

FFCLRP 19 

FORP 11 

FCFRP 49 

EEFERP 03 

FMRP 04 

Outros 09 

Total 106 

 

 Visita aos biotérios de Unidades cadastradas junto à Pró-Reitoria de Pesquisa da 
USP, com a finalidade de fiscalização. Integraram a equipe o Presidente, o Vice-
Presidente, um membro da CEUA e um Médico Veterinário credenciado. 
Verificaram-se as instalações do biotério, comparando-se com as informações 
apresentadas nos projetos de pesquisas enviados à CEUA; 

 Organização do 7º Simpósio sobre Ética no uso de Animais, realizado nos dias 27 
e 28 de junho de 2013; 

 Organização do “I Encontro para Divulgação, Discussão e Padronização do 
Manejo de Animais de Experimentação e Segurança no Ambiente de Trabalho”; 

 Deu início à aquisição e desenvolvimento do site da CEUA, com a finalidade de 
agilizar a tramitação e aprovação dos projetos submetidos à aprovação desta 
Comissão. 

 

 Grupo Setorial Pró-Calouro 

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

É disponibilizado pela Universidade 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 
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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 2013 

 Acompanhamento na realização da “Semana de recepção aos calouros”, 
realizada nos dias17 a 21 de fevereiro, conforme programação elaborada por cada 
Unidade de Ensino; 

 No dia 19 de fevereiro, com a colaboração dos Centros Acadêmicos e DCE, foi 
realizada uma Confraternização Unificada, englobando todos os calouros do 
Campus (total de 500 alunos), tendo a seguinte programação no decorrer do dia: 

 Café da Manhã Solidário (oferecido pelo Restaurante Central da PUSP-RP);  

 Realizaçãop de Palestras sobre os impactos da Copa do Mundo no Brasil, 
proferida pelo Prof. Gustavo Assed (FDRP); 

 Realização de dinâmicas e gincanas com o intuito de integrar calouros e 
veteranos de todas as unidades.  

 

  
 

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

 

 

 Comissão Interna para estudo de melhoria para redução de 

ocorrências de aditamentos dos contratos de obras licitadas pela 

PUSP-RP 

Foi criada por meio da Portaria GP N° 022, de 12.08.2013, com o objetivo 
de buscar melhorias nos processos licitatórios da PUSP-RP. 

Foram analisados aproximadamente 53% do total dos 42 contratos aditados 
com intuito de verificar os motivos pelos quais ocorreram os aditamentos, reduzir e evitar 
futuros aditamentos dos contratos. 

 
 

 Comissão Setorial do Sistema de Arquivo da USP 

Composta por 10 funcionários da PUSP-RP, 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 Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto. 
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 Principais atividades 

 Identificação dos documentos gerados e acumulados pela PUSP-RP, 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 atividades desenvolvidas em 2013 

 Início da análise de Processos guardados no Arquivo da Seção de Expediente 
que podem vir a ser eliminados, de acordo com a Tabela de Temporalidade do 
SAUSP; 

 Participação de membro no 3º Seminário Científico Arquivologia e 
Biblioteconomia: Acesso à Informação, realizado na UNESP de Marília, no 
período de 16/04/2013 a 18/04/2013; 

 Visita dos membros ao Arquivo Público do Estado de São Paulo em 16 de 
setembro de 2013 em São Paulo; 

 Participação de membros da Comissão no “3º Seminário de documentos em meio 
digital: da produção à preservação” realizado no dia 11 de novembro de 2013 em 
São Paulo; 

 Obtenção de conhecimentos sobre gestão documental e aplicação da Tabela de 
Temporalidade no âmbito da PUSP-RP através dos cursos e eventos dos quais 
os membros da Comissão participaram; 

 
 

 Comissão de Atendimento às Emergências Médicas do Campus 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

Composta por representantes das Unidades de Ensino sediadas no 
Campus de Ribeirão Preto, do HCFMRP-USP, do Escritório Regional do DTI de Ribeirão 
Preto, do Departamento de Assistência à Saúde/Seção de Saúde de Ribeirão Preto, do 
Departamento de Saúde Ocupacional/Seção de Saúde Ocupacional de Ribeirão Preto, 
do Serviço de Guarda Universitária da PUSP-RP, da Seção Técnica de Práticas 
Esportivas da PUSP-RP e por representantes discentes de graduação indicado pela DCE 
e de pós-graduação indicado pela APG. 

A Comissão de Atendimento às Emergências Médicas do Campus tem 
como objetivo executar um programa de ação que contemple estrutura, equipamentos, 
pessoal e hierarquização para o atendimento de emergências médicas no Campus USP 
de Ribeirão Preto. 

 
 Principais atividades 

 Implantação de um sistema de referência e de cultura no atendimento às 
emergências médicas no Campus; 

 Desenvolvimento, aperfeiçoamento e manutenção de estrutura física como 
suporte no atendimento a emergências médicas; 

 Identificação de equipamentos a serem adquiridos e dos locais a serem instalados 
e de procedimentos para sua manutenção; 

 Promoção de programas de capacitação da população leiga para detecção de 
emergências e para adoção de procedimentos sincronizados com a Guarda 
Universitária do Campus e com o Sistema de Regulação Médica do município de 
Ribeirão Preto; 
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 Organização de brigadas de emergência em cada Unidade de Ensino/Órgão do 
Campus conectadas em rede à Guarda Universitária para discutir medidas de 
atendimentos às emergências médicas e para evitar iniciativas independentes que 
atrapalhem a coordenação objetiva do programa. 
 

 Principais atividades desenvolvidas em 2013 

 Início dos trabalhos da Comissão de Atendimento às Emergências Médicas; 

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

 Delimitação dos locais do Campus que são prioritários pelo afluxo de pessoas e 
que devem contar com equipamentos e treinamento em número maior e com mais 
regularidade; 

 Definição dos desfibriladores externos automáticos - DEA a serem adquiridos e 
de seus locais de instalação; 

 Identificação e quantificação dos brigadistas de incêndio das Unidades de 
Ensino/Órgãos do Campus para capacitação de pessoal em suporte básico de 
vida a fim de constituir brigadas de emergência; 

 Identificação da impossibilidade de alguns ramais do Campus realizarem ligações 
telefônicas para os números de emergência; 

 Identificação de 13 casos de socorro médico registrados pela Guarda Universitária 
e análise dos procedimentos adotados a fim de aprimorá-los; 

 Apresentação de proposta de implantação de disciplinas optativas de primeiros 
socorros aos Presidentes das Comissões de Graduação das Unidades de Ensino 
do Campus; 

 Concordância das Unidades de Ensino/Órgãos do Campus em arcar com os 
custos de aquisição e manutenção dos desfibriladores externos automáticos; 

 Autorização para contratação do serviço de atendimento pré-hospitalar na 
modalidade de área protegida; 

 Obtenção junto ao DTI-RP da liberação para que todos os ramais do Campus 
possam realizar ligação para números de emergência. 

 
 

 Comissão Permanente para Apuração de Acidentes com Veículos 

Oficiais – Copavo Regional de Ribeirão Preto 

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

Seu objetivo é apurar responsabilidades em acidentes com veículos oficiais 
do Campus USP de Ribeirão Preto bem como outras infrações à legislação de trânsito e 
demais ocorrências envolvendo no âmbito de sindicância e/ou processo administrativo-
disciplinar.  
 Principais Atividades 

 Análise de ocorrências;  

 Instrução processual; 

 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 2013 

A COPAVO Regional consolidou seu papel no Campus de Ribeirão Preto 
junto às Unidades de Ensino no que tange às orientações em casos de acidentes, 
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infrações de trânsito e recursos de multas, combinando um trabalho de conscientização 
do motorista para a direção defensiva destacando ainda: 

 

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

 Adequação dos seus procedimentos conforme diretrizes da COPAVO Capital, em 
virtude da substituição parcial da frota de veículos da Universidade de São Paulo 
por contrato de locação. 

 
Tabela 11 – Processos Administrativos Disciplinares (PADs) e Sindicâncias 

 PADs Sindicâncias Total 

Iniciados em 2013 09 08 17 

Iniciados e finalizados em 2013 03 01 04 

Finalizados em 2013 07 15 22 

Total 19 24 43 

 

 

 Comissão Assessora da Biblioteca Central  
Composta por oito membros titulares e respectivos suplentes, 

representantes de Unidades de Ensino do Campus, e um secretário da PUSP-RP. Dentre 
os membros são eleitos o Presidente e o Vice-Presidente.  

Auxilia no estabelecimento de políticas de desenvolvimento de coleções 
para a Biblioteca Central.  

 
 Principais Atividades 

 Contribuir para a utilização eficaz dos recursos públicos com relação ao acervo 
bibliográfico; 

 Participar do estabelecimento de diretrizes para distribuição dos recursos e a 
utilização do acervo da Biblioteca Central; 

 Viabilizar projetos que atendam a melhoria da infraestrutura, serviços e coleções 
da Biblioteca; 

 Analisar planos e relatórios e emitiu pareceres quando solicitados; 

 Procurar interagir com o corpo docente das Unidades para a captação de recursos 
financeiros do SIBi/USP para a autossustentabilidade do acervo bibliográfico; 

 Avaliar os resultados dos recursos disponibilizados pelo Programa SIBi/USP às 
Unidades de Ensino do Campus de Ribeirão Preto para aquisição de novos livros. 

 
 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Acompanhamento das discussões e procedimentos administrativos para a 
utilização dos recursos orçamentários do Programa da Reitoria da USP – RUSP: 

 Para aquisição de livros no valor de R$ 170.995,00; 

 Para renovação de assinaturas de revistas estrangeiras, impressas e online no 
mercado nacional, no valor de R$ 144.655,29; 

 Para renovação de assinaturas de revistas no exterior, no valor de U$ 
33.009,00; 

 Interação com os dirigentes das Unidades de Ensino, Chefias de Departamentos 
e corpo docente do Campus, para a utilização dos recursos disponibilizados pelo 
SIBi/USP para compra de livros dos mais diversos assuntos; 

 Incentivo à adequação do espaço físico para os alunos dos diversos cursos do 
Campus de Ribeirão Preto, na procura de incentivar o uso e a geração da 
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informação, contribuindo para a excelência do ensino, pesquisa e extensão em 
todas as áreas do conhecimento; 

 Defesa da importância da higienização do acervo bibliográfico; 

 Elaboração de ordem de prioridades da Biblioteca Central para integrar ao 
Planejamento Anual da PUSP-RP; 

 Apoio ao projeto para a criação de salas de estudo em grupo ou individuais; 

 Incentivo da importância do Programa de Capacitação da equipe técnica, 
composta por bibliotecários, técnicos e auxiliares da BCRP, para participar de 
treinamentos e eventos dentro da área de atuação; 

 
Tabela 12 – Atendimento aos usuários – docentes, discentes e funcionários da USP 

Biblioteca Central 
Setor de Circulação do 

acervo bibliográfico 

Empréstimos domiciliares 70.227 

Empréstimos entre Bibliotecas 1.704 

Solicitações de artigos científicos 2.773 

Correções de referências bibliográficas 16.119 

 
 

 Comissão Assessora do Laboratório de Resíduos Químicos 

Composta por oito membros titulares e respectivos suplentes, 
representantes de Unidades de Ensino do Campus, e um secretário da PUSP-RP. Dentre 
os membros são eleitos o Presidente e o Vice-Presidente.  

Auxiliar o desenvolvimento contínuo do Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Químicos (PGRQ) do Campus de Ribeirão Preto 

 
 Principais Atividades 

 Zelar pela adoção de uma postura técnica e socialmente responsável, visando à 
conscientização ambiental e o fiel cumprimento da legislação ambiental; 

 Estimular o desenvolvimento de novas tecnologias de tratamento de resíduos 
químicos por meio de pesquisas e parcerias com as diversas Unidades de Ensino 
e Pesquisa do Campus de Ribeirão Preto; 

 Participar do estabelecimento de normas de funcionamento, procedimentos e 
rotinas e em especial do projeto de estabelecimento de preços dos serviços 
prestados pelo LRQ às Unidades de Ensino e Pesquisa; 

 Propor e viabilizar projetos que atendam a melhoria da infraestrutura e serviços 
do Laboratório de Resíduos Químicos; 

 Captar recursos para autossustentabilidade do LRQ e elaborar anualmente a 
avaliação dos resultados. 

 
 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Acompanhamento do desenrolar do Processo de Incineração dos Resíduos 
Químicos no Campus USP de Ribeirão Preto; 

 Acompanhamento das discussões sobre o descarte do formaldeído até a 
aprovação dos projetos da FMRP e da FORP, pela Superintendência de Gestão 
Ambiental da USP – SGA/USP, e a liberação de recursos para o início das obras 
para construção das estações de tratamento dos resíduos da FMRP e da FORP 
que devem estar em funcionamento em meados de 2014 – 2015, após 
licenciamento ambiental, enquanto que as demais Unidades do Campus 
continuam usando os serviços do LRQ; 
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 Análise e debate sobre a autossustentabilidade do LRQ pelos serviços prestados 
no Campus, sobre e legalidade de cobranças e serviços prestados pelo laboratório 
às Unidades; 

 Acompanhamento e verificação sobre o andamento da solicitação de recursos 
para o LRQ, já aprovada pela Comissão de Orçamento e Patrimônio da USP 
(COP/USP) junto a Superintendência de Gestão Ambiental da USP (SGA/USP). 

 
 

 Comissão Assessora do Biotério Geral 

A Comissão Assessora da Biblioteca Central conta com oito membros 
titulares e respectivos suplentes, representantes de Unidades de Ensino do Campus, e 
um secretário da PUSP-RP. Dentre os membros são eleitos o Presidente e o Vice-
Presidente.  

Auxiliar no gerenciamento do setor, em especial, estabelecendo normas de 
funcionamento, procedimentos e rotinas 

 
 Principais Atividades 

 Participar da elaboração de projetos de capacitação de recursos humanos; 

 Propor e viabilizar a obtenção de recursos para a melhoria da infraestrutura física 
e dos equipamentos do Biotério Geral; 

 Participar da atualização gradual da tabela de preços dos animais; 

 Captar recursos para autossustentabilidade do Biotério; 

 Elaborar anualmente a avaliação dos resultados esperados. 
 

 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Mobilização da Comissão para importar matrizes e reprodutores de camundongos 
e ratos com padrão sanitário SPF (Specific Pathogen Free), visando elevar-se o 
padrão sanitário dos animais, conservando-se o padrão genético; 

 Acompanhamento para liberação de recursos para compra de 53 mini-isoladores 
para o laboratório de ratos especiais de equipamentos para o Laboratório de 
Criopreservação, como dois estereomicroscópios, fluxo laminar, purificador de 
água, material cirúrgico e armários e banco de embriões, bem como de outros 
equipamentos para o Biotério; 

 Mobilização para construção do galpão de maravalha, bem como adquirir 
equipamentos que possibilitam a confecção de maravalha para consumo diário, 
utilizada nos prédios de produção e manutenção do Serviço de Biotério; - Fábrica 
de maravalha; 

 Elaboração da ordem de Prioridades para integrar ao Planejamento da PUSP-RP, 
dentre essas se destaca a reforma e adaptação do prédio de produção de ratos 
(prédio antigo), destinando-o à produção de ratos especiais e cruzamento de 
camundongos deficientes; 

 Acompanhamento da implantação de sistemas de segurança em todos os prédios 
de produção animal e administrativos do Serviço de Biotério; 

 Acompanhamento junto à Pró-Reitoria da Pesquisa da USP para aquisição de 
quatro estações de troca; 

 Mobilização para a contratação de empresa terceirizada para a prestação de 
serviços de limpeza, higienização e preparo de materiais e equipamentos nos 
prédios de produção e manutenção de animais de laboratório com padrões 
sanitários do tipo convencional e SPF. 
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 Treinamento 

 

 Comissão Interna para Gestão de Qualidade e Produtividade 

 Principais atividades 

 Analisar solicitações dos funcionários da PUSP-RP para cursos, encontros, 
palestras, simpósios, seminários, feiras, fóruns, congressos, treinamentos e 
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 2013 

Em 2013, embora a Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto, assim 
como as demais Prefeituras dos campi da USP, não teve repasse de verba para 
treinamento, a Comissão de Qualidade e Produtividade da PUSP-RP analisou 113 
solicitações (incluindo 1 curso coletivo), tendo sido 108 aprovadas e 05 não aprovadas 
em virtude de não serem atinentes à função desenvolvida pelos funcionários solicitantes. 

Alguns dos eventos referentes às solicitações aprovadas foram custeados 
com o saldo remanescente de exercícios anteriores, mas a maioria deles foi paga com 
verba própria da PUSP-RP. 

Abaixo, tabelas referentes aos tipos de solicitações formalizadas à CQP e 
atendidas pela Comissão. 

Tabela 13 - Solicitações aprovadas pela CQP 

Tipo de 
solicitação 

Grupo Funcional 
Total 

Básico Técnico Superior 

Curso 11 33 12 56 

Conferência 0 03 01 04 

Congresso 03 18 04 25 

Encontro 0 0 05 05 

Feira 0 06 03 09 

Jornada 0 0 01 01 

Seminário 02 0 05 07 

Simpósio 0 0 01 01 

Total 16 60 32 108 

 

Gráfico 03 – Percentual de Solicitações por Grupo Funcional 

 

Básico
15%

Técnico
55%

Superior
30%
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Tabela 14 - Solicitações por Divisões/Setores da PUSP-RP 

Tipo de 
Solicitação 

Divisões/Setores 
Total 

DVADM DVFINAN DVAPTRA DVATCOM DVMANOP GABINETE* 

Curso 06 07 01 08 21 13 56 

Conferência 0 0 04 0 0 0 04 

Congresso 12 01 03 03 0 06 25 

Encontro 0 0 0 01 0 04 05 

Feira 0 0 0 01 06 02 09 

Jornada 0 0 0 01 0 0 01 

Seminário 02 0 0 02 0 03 07 

Simpósio 0 0 0 01 0 0 01 

Total 20 08 08 17 27 28 108 

(*) Incluído SCINFOR e SVCOMSO 

 

 

 Centro de Treinamento e Educação Continuada (CETEC) 

Assessorar a Administração da Prefeitura do Campus da USP de Ribeirão 
Preto por meio da implantação de políticas de desenvolvimento de atividades de 
capacitação e atualização profissional. Atender às necessidades de treinamento dos 
funcionários em relação ao exercício de suas tarefas, visando atualização e 
aprimoramento de suas funções. Estabelecer parcerias para buscar cursos, palestras e 
serviços especializados que auxiliem na formação e no aprimoramento profissional dos 
servidores e o bem-estar dos funcionários em suas relações com o trabalho. Oferecer à 
PUSP-RP um local apropriado para a realização de cursos e treinamentos. 

 
 Principais atividades 

 Planejamento / organização e coordenação de cursos, treinamentos e palestras 
para funcionários da PUSP-RP e Campus USP/RP; 

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

 Coordenação / Manutenção e Incrementação da Biblioteca e Videoteca da PUSP-
RP; 

 Acompanhamento e suporte nas atividades desenvolvidas no CETEC por outros 
setores da PUSP-RP; 

 Agendamento e acompanhamento do uso da sala de videoconferência; 

 Apoio à Seção de Treinamento e Desenvolvimento da Reitoria; 

 Apoio à Escola USP; 

 Operacionalização das solicitações (individual e coletiva) de treinamentos 
aprovadas pela Comissão de Qualidade e Produtividade da PUSP-RP. 

 
 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Treinamentos Coletivos: 

1) Reciclagem do Curso Básico – NR-10 

Carga Horária: 16 horas  
 

Funcionários por Grupo 
Total 

Básico Técnico Superior 

08 11 02 21 
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2) Capacitação em Suporte Básico de Vida 

Carga Horária: 08 horas  

Funcionários por Grupo 
Total 

Básico Técnico Superior 

09 36 10 55 

 
3) Apresentação Oral em Contextos Profissionais 

Carga Horária: 15 horas  

 

Funcionários por Grupo 
Total 

Básico Técnico Superior 

0 17 0 17 

 

 

Gráfico 04 – Treinamento por Grupo 

 

 
 

 Palestras: 

 Higiene Ambiental 

 Importância do Exercício Físico para saúde 

 Conscientização do uso de óleo e sal 
 

 Reuniões: 

 Comissão de Meio Ambiente 

 Comissão Interna Prevenção de Acidentes - CIPA 

 Sistema de Arquivo da Universidade de São Paulo - SAUSP 

 Comissão Controle de Vetores 

 Vídeo Conferência para EAD 

 Empréstimo da Edícula para atendimento Psicológico Daniel Nogueira Meirelles 
do COPI – durante o mês de setembro 

 Palestra sobre Previdência com Joel Ronnie Gouvea e Mariana Esther Lapate, 
ambos do Serviço de Pessoal da PUSP-RP, em 11 e 12 de dezembro para 
funcionário da Guarda Universitária 

 Plantões PREVCOM início em dezembro 
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● Biblioteca do Centro de Treinamento e Educação Continuada 
 

Tabela 15 - 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 16 - Quantidade de livros disponíveis para empréstimo 

Livros Quantidade 

Romance, literatura, outros. 130 

 

A proposta de implantação de um Centro de Treinamento e Educação 
Continuada deu-se dentro de uma política de valorização do aperfeiçoamento profissional, 
educacional e de qualidade de vida dos funcionários. 

Esse Centro tem como missão oferecer condições de aprimoramento 
profissional aos servidores da Prefeitura do Campus e Unidades de Ensino, visando um 
melhor atendimento na prestação de serviços.  

Entendemos que para tanto para os funcionários da PUSP-RP, quanto das 
Unidades de Ensino, é de suma importância à continuidade do Centro de Treinamento e 
Educação Continuada – CETEC, no imóvel localizado na Rua Clóvis Vieira nº 33, pela 
infraestrutura montada e pronta a atender à necessidade dos funcionários em 
treinamentos, cursos e palestras que proporcionem aprimoramento e aperfeiçoamento 
profissional e pessoal, educação continuada e melhor qualidade de vida. 

 
 Principais atividades 

 Oferecer aos funcionários um local apropriado para consulta e empréstimos livros 
e dvd´s telecurso 2º grau; 

 Atender às necessidades de treinamento dos funcionários da PUSP-RP e das 
Unidades de Ensino do Campus USP Ribeirão Preto, em relação ao exercício de 
suas tarefas, visando atualização e aprimoramento profissional; 

 Oferecer à PUSP-RP e Unidades um local apropriado para a realização de cursos 
e treinamentos; 

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

 Estabelecer Integração com os representantes de Treinamento das Unidades. 
Mediante exposto, ressaltamos o compromisso do Centro de Treinamento 

e Educação Continuada – CETEC em atender a necessidade de melhoria do desempenho 
pessoal e profissional dos funcionários do Campus USP-RP. 

Não esquecendo que o treinamento é um poderoso instrumento e uma 
necessidade constante para aperfeiçoamento dos seus colaboradores. 
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 DIVISÃO DE APOIO TRANSITÓRIO 

 

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 03 04 - 07 

Serviço de Biblioteca 12 17 12 41 

Serviço de Biotério 15 09 04 28 

Laboratório de Resíduos Químicos - 02 01 03 

Total 30 32 17 79 

 
 Principais atividades 

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

 Organização formal das rotinas, visando à organização dos objetivos e 
responsabilidades de cada setor; 

 Suporte aos Serviços de Biotério, de Biblioteca, do Laboratório de Resíduos 
Químicos (LRQ), FAPESP, COPAVO e CEUA; 

 Integração com os setores envolvidos para a realização das tarefas e 
aprimoramento do funcionamento com qualidade, possibilitando a participação em 
treinamentos visando à capacitação constante e melhora na produtividade; 

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

 Ampliação de oportunidades e incentivo à capacitação profissional dos 
funcionários; 

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

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

 Apoio a eventos culturais, esportivos e outros dos diversos setores da PUSP-RP; 

 Assessoria técnico-jurídica ao Gabinete para subsidiar decisões administrativas 
 

 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Continuidade das atividades das Comissões Assessoras da Biblioteca Central, 
Biotério Geral, Laboratório de Resíduos Químicos e Comissão de Ética no uso de 
Animais;  

 Obtenção de recursos da Reitoria na ordem de R$ 170.995,00, para aquisição de 
livros e de R$ 144.655,29 para renovação de assinaturas de revistas estrangeiras, 
impressas e on-line no mercado nacional e U$ 33.099,00 no exterior;  

 Aquisição de equipamentos, como incubadora de CO2, Fluxo laminar, 4 Estações 
de troca, Impressora térmica, Purificador de água, Freezer, Refrigerador vertical e 
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Máquina para congelamento de embriões para o Laboratório de Criopreservação, 
com recursos no valor de R$ 250.000,00, liberados pela Pró-Reitoria de Pesquisa 
– Programa de Apoio à Biotérios; 

 Liberação de recursos para a reforma do laboratório de ratos especiais, com 
recursos da venda de animais para pesquisa produzidos pelo Biotério Geral em 
2013, sendo R$ 18.230,14, para a reforma física do prédio e R$ 25.945,62, para a 
compra de equipamentos; 

 Liberação de recursos da Pró-Reitoria de Pesquisa – Projeto FUSP 2227.1, no 
valor de R$ 432.431,31, para aquisição de um PCR em tempo real, Microscópio 
invertido, Fotodocumentador, Sistema de eletroforese, Centrífuga refrigerada e 
Termociclador; 

 Liberação de recursos da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, no valor de R$ 
350.000,00, para reforma, ampliação e aquisição de um sistema de ar 
condicionado para o antigo prédio de camundongos do Biotério Geral; 

 Acompanhamento da construção de um galpão, no Biotério Geral do Campus de 
Ribeirão Preto, para instalação de uma Fábrica de Maravalha, com custos no valor 
de R$ 260.094,32; 

 Aquisição de equipamentos para processamento da madeira na Fábrica de 
Maravalha, no valor de R$ 217.000,00; 

  Crescimento quantitativo em torno de 86% no número de Contratos 
encaminhados pelo Posto FAPESP do ano de 2010 a 2013 e salto qualitativo na 
agilidade do atendimento ao público em virtude da adequação no site da Fundação 
que possibilitou uma redução em torno de 38% do número de Pareceres 
encaminhados de 2011 para 2013, conforme a tabela abaixo: 

 
Tabela 02 – Fluxo de documentação FAPESP 

Ano 

Contratos, Relatórios Científicos, 
Prestação de contas, respostas a 

memorando, proforma invoice e 

Pareceres 

Pareceres 
Confidenciais 

Malotes 

Envio Recebimento 

2010 745 512 230 91 

2011 1.323 673 218 88 

2012 1.380 410 236 71 

2013 4.081 296 237 61 

 

 SERVIÇO DE BIBLIOTECA 

 Principais atividades 

 Alimentação de Bases de Dados nacionais e internacionais;  

 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; 

 Cadastramento de livros, revistas, teses, dissertações, monografias, multimeios e 
partituras; 

 Comutação bibliográfica; 

 Empréstimo domiciliar e entre Bibliotecas; 

 Homepage com atualizações constantes; 

 Manutenção do blog da biblioteca; 

 Normalização de trabalhos científicos (monografias, dissertações, teses e artigos 
de periódicos); 
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 Processamento técnico de revistas, livros e teses; 

 Seleção e preparo de publicações para encadernação; 

 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. 

 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 2013 

 Obtenção de recursos da Reitoria (RUSP) na ordem de R$ 170.995,00 para 
aquisição de livros e de R$ 144.655,29 para renovação de assinaturas de revistas 
estrangeiras, impressas e on-line no mercado nacional e U$ 33.009,00, no 
exterior; 

 Obtenção de recursos orçamentários do DT/SIBi/USP para o Programa de 
Preservação de Materiais Bibliográficos no valor de R$ 74.610,10; 

 Aumento significativo de 6,99% no acervo total da BCRP de 2011 para 2013, 
conforme observado na Tabela 03: 

 
Tabela 03 – Acervo da BCRP 

Tipo de Material 
Cadastrados 

2013 

Acervo em 

2011 2012 2013 

Livros, monografias e separatas 5.075 110.948 118.883 123.958 

Teses 883 16.276 17.298 20.586 

Periódicos-fascículos 1.175 501.273 505.538 506.713 

Produção Científica 3.655 85.286 89.865 93.520 

Monografias, memoriais 83 1.693 5.115 5.198 

Multimeios, CD-ROM, DVD 209 979 1.304 1.513 

Outros tipos 117 1.915 2.090 2.207 

Acervo Total 10.022 718.370 740.093 750.115 

 

 Correção de 16.119 referências bibliográficas de acordo com ABNT, APA, 
Vancouver e normas específicas das revistas científicas e normalização dos 
artigos científicos, submetidos à publicação das revistas, tais como, da 
Memoridum, Paidéia, Revista Brasileira de Orientação Profissional e Revista da 
SPAGESP; 

 Atualização da rede de informática; 

 Ampliação e capacitação da equipe de funcionários e dos serviços on line de 
acesso à informação científica; 
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 Realização de Workshop Web of Science & Journal Citation Reports destinados à 
capacitação de pós-graduandos, docentes e pesquisadores do Campus; 

 Em parceria com o SIBi/USPe Pró-Reitoria de Pesquisa, apoiou o Workshop de 
Capacitação para Pesquisadores da USP em Publicação Científica na área de 
Ciências da Vida e Saúde, com a participação de funcionários; 

 Recebeu a exposição “Revistas Estudantis na USP – 1860 a 2012”, no mês de 
setembro/2013. Realização do Centro de Preservação Cultural da USP; 

 Contribuiu para a organização da Web Conferência sobre “Coaching em Unidades 
de Informação”, em 18 de setembro/2013, que contou com a participação de 
funcionários, totalizando 60 horas-aula; 

 Acesso aos Periódicos Eletrônicos e e-books;  

 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); 

 Responsável em disponibilizar 193 registros de teses, 820 artigos científicos para 
alimentação de bases de dados na Biblioteca Virtual em Saúde e na Rede 
Brasileira de Bibliotecas da Área de Psicologia (ReBAP); 

 Contribuiu para a Biblioteca Virtual em Saúde – BVS/BIREME, com a indexação 
de artigos científicos em revistas de renome internacional, como as de Base de 
Dados LILACS e as da Rede Brasileira de Bibliotecas na Área de Psicologia – 
BVS-Psi/ReBAP; 

 Atendimento a usuários, conforme tabela abaixo: 
 

Tabela 04 – Atendimento aos usuários 

Natureza 2011 2012 2013 

Consultas 228.430 228.430 549.122 

Empréstimos domiciliares 75.911 71.586 70.227 

Empréstimos entre bibliotecas 41.351 42.369 1.704 

Fotocópias* 41.351 42.369 22.946 

* Comutação bibliográfica 

 

 Capacitação de usuários, conforme tabela abaixo: 
 

Tabela 05 – Capacitação de usuários 

Tipo Quantidade Nº Alunos Nº Horas 

Visita orientada 09 228 11 

Aulas a convite 35 709 101 

Palestras 12 341 31 

Total 56 1278 143 

 

  SERVIÇO DE BIOTÉRIO 

 Principais atividades 

 Produção de animais de laboratório para fins de ensino e pesquisa; 

 Planejamento e controle de toda produção e manutenção 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 consumo diário, utilizada nos prédios de 
produção/manutenção do Serviço de Biotério; 
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 Fornecimento semanal de maravalha aos biotérios departamentais das Unidades 
sediadas neste Campus; 

 Elaboração de relatórios mensais para a cobrança de animais de laboratório e 
maravalha consumidos pelos Departamentos das Unidades sediadas neste 
Campus; 

 Estimativa e aquisição de insumos e materiais necessários para o 
desenvolvimento ininterrupto das atividades no biotério; 

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

 Importação de matrizes e reprodutores de camundongos e ratos com padrão 
sanitário SPF (Specific Pathogen Free), para composição da colônia de fundação 
e, no caso dos ratos, para recepção dos filhotes retirados por cesariana, da 
criação hoje existente elevando o grau sanitário e conservando o padrão genético; 

 Previsão, solicitação de carcaças de animais para destinação específica após o 
seu uso pelos Departamentos das Unidades de Ensino e Pesquisa deste Campus; 

 Coleta e acondicionamento de carcaças de animais para destinação específica 
após o seu uso pelos Departamentos das Unidades de ensino e pesquisa do 
Campus; 

 Coleta de sangue de espécies de animais de laboratório convencionais e não 
convencionais para pesquisadores interessados; 

 Assistência e orientação técnica aos biotérios setoriais do Campus; 

 Participação de funcionários em grupos de trabalho do Campus, nas Comissões 
Assessora do Biotério Geral, de Ética no Uso de Animais, de Sindicância, de 
Qualidade e Produtividade; 

 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 2013 

 Importação de matrizes e reprodutores de camundongos e ratos com padrão 
sanitário SPF (Specific Pathogen Free), para comporem a colônia de fundação e, 
no caso dos ratos, a utilização das fêmeas para servirem de receptoras dos 
filhotes retirados por cesariana, da criação hoje existente, com a finalidade de 
elevar-se o padrão sanitário dos animais, conservando-se o padrão genético; 

 Realização dos processos de contratação de empresas terceirizadas para a 
execução de atividades de manutenção corretiva dos sistemas de ventilação e 
climatização de ar, autoclaves, máquinas de confecção de maravalha e do grupo 
moto gerador deste Serviço de Biotério; 

 Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de limpeza, 
higienização e preparo de materiais/equipamentos nos prédios de 
produção/manutenção de animais de laboratório com padrões sanitários do tipo 
convencional e SPF; 

 Instalação dos equipamentos da nova fábrica de maravalha e início das atividades 
em caráter experimental em dezembro/2013; 

 Pleno funcionamento da lavadora de caixas no prédio de roedores SPF, 
possibilitando a padronização e eficiência na higienização dos mini-isoladores; 

 Aquisição de dez carros para transporte de materiais e insumos para o prédio de 
roedores SPF; 

 Aquisição de lavadora ultrassônica para higienização de bicos dos bebedouros, 
para o prédio de roedores SPF, 
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 Aquisição de 05 (cinco) módulos de troca para a transferência de animais de um 
mini-isolador para outro, para o prédio de roedores SPF; 

 Treinamento dos recursos humanos para as atividades de criação e produção de 
camundongos e ratos SPF no prédio de roedores SPF; 

 Acompanhamento da reforma do antigo prédio de criação de camundongos, 
disponibilizado parte da área dele para a produção de cobaias e a outra parte para 
a instalação do laboratório de genotipagem; 

 Aquisição e instalação de equipamentos e acessórios necessários para a 
produção de cobaias; 

 Aquisição de alguns equipamentos do laboratório de genotipagem de animais de 
laboratório (microscópio invertido trinocular, PCR tempo real, foto documentador, 
centrífuga refrigerada e termociclador); 

 Melhora do bem-estar, qualidade sanitária e do número de cobaias produzidas; 

 Aquisição de dois estéreos microscópios, fluxo laminar, purificador de água, estufa 
de CO2 jaquetada a ar, máquina de congelamento de embriões, material cirúrgico 
e armários para o Laboratório de Criopreservação e Banco de Embriões; 

 Implantação de sistemas de segurança em todos os prédios de produção animal 
e na administração deste Serviço de Biotério. 

A tabela abaixo apresenta números relativos à produção de animais do 
Serviço de Biotério durante o ano de 2013 e fornecidos às Unidades. 

 
Tabela 06 – Consumo de Animais por Unidade 

Espécies 
Unidades 

EEFERP EERP FCFRP FFCLRP FMRP FORP Total 

Camundongo 
(Balb/c SPF) 

0 39 2.431 219 10.884 84 13.657 

Camundongo 
(C57BL6 SPF) 

288 528 3.058 18 23.041 361 27.294 

Camundongo 
(Swiss SPF) 

98 0 4.308 0 3.785 362 8.553 

Cobaia 0 180 0 2 315 224 721 

Coelho 0 13 22 26 346 72 479 

Rato 121 985 7.252 5.585 31.467 3.876 49.286 

Total 507 1.745 1.7071 5.850 69.838 4.979 99.990 

 

 

 
Gráfico 01 – Consumo de Animais por Unidade 
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Tabela 07 – Demonstrativo Geral do Fluxo de Animais 

Espécies Produção Consumo Venda* Doação** Total 

Camundongos 69.442X 49.504 2.714 499 52.717 

Cobaias 1.391 721 32 0 753 

Coelhos 886 479 0 8 487 

Ratos 65.879ß 49.286 847 188 50.321 

Total 137.598 99.990 3.593 695 104.278 
 

X Valor reverente à produção total de dois prédios de produção/manutenção de camundongos das linhagens Balb-
c e C57Bl-6 (isogênicos) e Swiss (heterogênico), com padrão sanitário do tipo “SPF” Specific Pathogen Free.  
ß Valor referente à produção total de dois prédios de produção/manutenção de ratos da linhagem Wistar 
(convencional/SPF), e um outro prédio destinado a derivação, expansão, acasalamento e manutenção em 
ambiente SPF de ratos de mesma linhagem oriundos da colônia original de padrão convencional deste Serviço de 
Biotério da PUSP-RP. 
* Venda de animais de laboratório a universidades particulares, laboratórios de análise clínicas e a pós-
graduandos. 
**Doação de animais excedentes ou de descarte a universidades públicas e ao Bosque e Zoológico Municipal de 
Ribeirão Preto Dr. Fábio de Sá Barreto. 
* Venda de animais de laboratório a universidades particulares, laboratórios de análise clínicas e a pós-
graduandos. 
**Doação de animais excedentes ou de descarte em nossos estoques a universidades públicas e ao Bosque e 
Zoológico Municipal de Ribeirão Preto Dr. Fábio de Sá Barreto. 

 
Tabela 08 – Consumo de Maravalha pelas Unidades do Campus e pelo Serviço de Biotério 

Unidades Consumo (Kg) 

EEFERP 383 

EERP 844 

FCFRP 0 

FFCLRP 6.875 

FMRP 14.806 

FORP 10.785 

Subtotal das Unidades 33.693 

Serviço de Biotério 61.717 

Consumo Total 95.410 

 

Gráfico 02 – Consumo de Maravalha em Kg 

 
 

 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

EEFERP EERP FCFRP FFCLRP FMRP FORP Serviço
de

Biotério

383 844 0

6.875

14.806
10.785

61.717



Relatório de Atividades 2013                                                                                                           50 

 

Tabela 09 – Consumo de Ração em Kg no âmbito do Campus 

Usuários Cobaias Coelhos 
Roedores 
extrusada 

Roedores 
Peletizada 

Serviço de Biotério 6.600 15.520 18.765 72.740 

Unidades 700 3560 1355 73.700 

Total 7.300 19.080 20.120 146.440 

 

 LABORATÓRIO DE RESÍDUOS QUÍMICOS  

 Principais atividades 

 Orientações e informações às Unidades do Campus sobre o PGRQ, por meio de 
cursos, palestras, treinamentos, visitas técnicas entre outros; 

 Treinamento sobre Segurança Química às diversas Unidades do Campus; 

 Coleta mensal de resíduos químicos nas diversas Unidades do Campus; 

 Gerenciamento, tratamento e descarte de resíduos químicos e Recuperação de 
Solventes Orgânicos; 

 Auxílio no desenvolvimento de Projetos de Extensão (apoio da Pró-Reitoria de 
Cultura e Extensão Universitária – PRCEU/USP e FORP) e Estágios 
Supervisionados com alunos de graduação (apoio da FFCLRP); 

 Prestação de serviços de Tratamento e Eliminação de Resíduos Tóxicos a 
terceiros. totalizando 563 quilogramas de material recebido, com arrecadação de 
R$ 3.311,22. 
 

 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Atendimento a 117 solicitações de coleta e tratamento de resíduos químicos nas 
diversas Unidades do Campus; 

 Total de 563 quilogramas de material recebido para tratamento e eliminação de 
resíduos tóxicos, com arrecadação de R$ 3.311,22; 

 Destinação final - incineração de 15 toneladas de resíduos químicos, não 
passíveis de tratamento no LRQ, estocados nos diversos laboratórios de 
ensino/pesquisa do Campus; 

 Gerenciamento, tratamento e descarte de resíduos químicos (Tabela 10) e 
Recuperação de Solventes Orgânicos (Tabela 11). 
 

Tabela 10 – Resíduos Químicos Tratados pelo LRQ em 2013, em kg/L 

Mês 

 
Unidade 

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

EEFERP - - - - - - - 35 - 3 - - 38 

EERP - - - - - 5 51,1 - 7,7 - - - 63,8 

FCFRP      15       15 

FFCLRP 16 26,1 6 40 20 220 460,6 115,2 62,1 14 46,1 217,1 1.243,2 

FMRP 31 101 162,8 161,1 100,8 127 102,2 105 202,2 66,2 711,5 128 1.998,8 

FORP - - 11,8 85,4 - 50,4 6,5 77,5 43,4 - 8,5 - 285,7 

SISUSP - - 6 - - 16 - - - - - - 22 

SVOI - - - - - 50 - - - 130 - - 180 

Total 3.846,5 
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Tabela 11 – Material Recuperado pelo LRQ para Reutilização na Unidade Geradora em L 

          Mês 
Unidade 

Fev Jul Dez Total* 

FFCLRP - 4 7 11 

FMRP 34 18 52 104 

FORP - 23 19 42 

SVOI - 18 - 18 

Total 175 

 

 Apresentação de palestras para funcionários e alunos, visando à orientação e à 
divulgação do Programa de Gerenciamento de Resíduos Químicos (PGRQ) 
existente no Campus; 

 Solicitação e aprovação de bolsistas em projetos de extensão junto à Pró-Reitoria 
de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU/USP) para auxílio às atividades 
desenvolvidas no LRQ; 

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

 Palestras ministradas: 

  “Gerenciamento de Resíduos Químicos de Laboratórios”, proferida a alunos 
das Disciplinas Segurança em Laboratórios de Química dos cursos de 
Bacharelado e Licenciatura e Química em 21/5/2013; 

 “Segurança Química: Boas Práticas de Laboratório” para membros da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) – SESMT / USP Campus 
de Ribeirão Preto, em 13/5/2013 e 24/8/2013; 

 “Gerenciamento de Resíduos Químicos em Instituições de Ensino Superior – A 
Experiência do LRQ/USP – Campus Ribeirão Preto”, para participantes da VIII 
Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT), da Escola 
de Engenharia de Lorena – EEL/USP, em 04/10/2013; 

 “Processo de Incineração de Resíduos Químicos – Campus USP de Ribeirão 
Preto”, para servidores técnico-administrativos das Unidades de Ensino e 
Pesquisa do Campus, em 08/10/2013; 

 “Manuseio, Armazenamento e Transporte de Produtos Químicos” proferida no 
Curso “Saúde e Segurança do Trabalho – 2013 – Capacitação Segundo a NR-
32”, em 23.11.2013; 

 “Descarte Correto de Resíduos Químicos”, proferida no Curso “Saúde e 
Segurança do Trabalho – 2013 – Capacitação Segundo a NR-32”, em 
23.11.2013; 

 “Descarte Correto de Resíduos Químicos – Riscos e Cuidados”, proferida no “I 
Encontro para Divulgação, Discussão e Padronização de Manejo de Animais 
de Experimentação e Segurança no Ambiente de Trabalho”, em 26.11.2013; 

 “A experiência do LRQ/USP – Campus de Ribeirão Preto”, para membros da 
Comissão do USP Recicla da FFCLRP/USP, em 03/12/2013. 
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 DIVISÃO ADMINISTRATIVA – DVADM 

Missão 

Prestar serviços de qualidade para a PUSP-RP 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 04 - - 04 

Seção de Encadernação - 02 - 02 

Seção de Serviços Gerais 07 - - 07 

Serviço de Guarda Universitária - 01 - 01 

Seção de Segurança 02 18 - 20 

Setor de Segurança I 03 13 - 16 

Setor de Segurança II - 12 - 12 

Seção de Vigilância 13 - - 13 

Setor de Vigilância I 14 - - 14 

Setor de Vigilância II 29 - - 29 

Serviço de Pessoal - 07 - 07 

Total 72 55 - 127 

 

 Principais atividades  

 Coordenação e acompanhamento das atividades relacionadas à gestão de 
pessoas e de recursos humanos dos 489 servidores ativos e 53 servidores inativos 
da PUSP-RP e das atividades referentes à segurança dos 5.321.364,51 m² do 
Campus USP de Ribeirão Preto e de sua comunidade; 

 Supervisão dos trabalhos de encadernação e restauro prestados às oito Unidades 
do Campus e aos setores da PUSP-RP; 

 Coordenação das atividades de protocolo e arquivo desenvolvidas junto aos 
diversos setores da PUSP-RP e as de expediente, que são prestadas para todas 
as Unidades e Órgãos do Campus; 

 Apoio administrativo aos Serviços de Pessoal e de Guarda Universitária e às 
Seções de Encadernação, de Expediente, de Segurança, de Serviços Gerais e de 
Vigilância da Divisão Administrativa por meio de instrução de Processos, 
elaboração de ofícios, folhas de informação, pedidos de providência, cadastro de 
requisições de compra e de almoxarifado; 

 Coordenação dos Concursos Públicos para provimento de empregos públicos 
autorizados à PUSP-RP; 

 Gestão no Campus do contrato de serviço de vigilância/segurança patrimonial, 
que abrange EEFERP, EERP, FCFRP, FDRP, FEA-RP, FFCLRP, FMRP, FORP 
e PUSP-RP;  

 Gestão no Campus do contrato serviços de controle, operação e fiscalização de 
portarias e edifícios, que abrange FCFRP, FDRP, FEA-RP, FMRP, FORP e 
PUSP-RP; 
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 Gestão do contrato de locação de veículo tipo caminhão pipa, equipado para 
serviços de combate a incêndios florestais e urbanos, operado por bombeiro civil 
condutor; 

 Gestão do contrato terceirizado de limpeza, asseio e conservação predial no 
âmbito da PUSP-RP; 

 Coordenação e supervisão dos trabalhos das equipes de fiscalização dos serviços 
terceirizados. 
 

 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Análise e encaminhamento dos documentos e Processos gerados e tramitados 
pela Divisão Administrativa, com destaque para as ocorrências da Guarda 
Universitária;  

 Participação de funcionário como membro do Comitê de Análise no âmbito da 
PUSP-RP, para efeito de progressão na carreira dos servidores administrativos 
da USP; 

 Participação de funcionário como membro da Comissão de Prevenção e Proteção 
do Campus USP de Ribeirão Preto; 

 Participação de funcionário na gestão do Programa USP Recicla; 

 Participação de funcionário como secretário na Comissão de Atendimento às 
Emergências Médicas do Campus USP de Ribeirão Preto e na Comissão Setorial 
do SAUSP da PUSP-RP; 

 Reuniões periódicas com os supervisores das empresas contratadas para a 
prestação de serviços terceirizados. 

 

 SEÇÃO DE EXPEDIENTE 
 Principais atividades 

 Execução de atividades de Protocolo, Expediente e Arquivo; 

 Abertura, tramitação e arquivamento de Processos e Protocolados; 

 Viabilização do fluxo de documentos, informações e arquivo; 

 Orientação aos usuários do Sistema Proteos da PUSP-RP 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 4 (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, Creche 
Carochinha, Departamento de Saúde Médico e Odontológico – UBAS Ribeirão 
Preto, Escritório Regional do DTI no Campus de Ribeirão Preto, EDUSP, GACC, 
GATMO, Hemocentro, Hospital das Clínicas, Incubadora de Empresas SUPERA, 
Ouvidoria Geral, Polo EAD Ribeirão Preto, Procuradoria Geral, SEF – 
Superintendência do Espaço Físico da USP – Divisão Regional de Ribeirão Preto, 
SESMT/RP, USP Recicla); 

 Recebimento, triagem, protocolo, registro de fluxo e encaminhamento de Pedidos 
de Providências, Ofícios, Cartas, Correspondências e Documentos oriundos das 
Seções/Serviços da PUSP-RP, 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 
a guarda da Seção de Expediente; 

 Participação do processo de avaliação e destinação de documentos, procedendo 
à eliminação necessária da documentação de acordo com a Tabela de 
Temporalidade de Documentos do SAUSP - Sistema de Arquivos da USP; 

 Orientação e 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 PUSP-RP. 
 

 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Autuação de 1.524 Processos e de 1.461 Protocolados; 

 Continuidade do trabalho de anexação dos Processos não automatizados de 
funcionários aos Processos já automatizados; 

 Mudança de procedimento no recebimento e autuação das contas de energia 
elétrica da CPFL;  

 Continuação da identificação das caixas onde os vários Processos de um mesmo 
funcionário (Contrato, Contagem de tempo de serviço, Afastamento, Pensão 
alimentícia) estão arquivados e remanejamento deles para uma mesma caixa a 
fim de facilitar sua localização; 

 Controle efetivo dos Processos extraviados depois da realização do Curso de 
Aperfeiçoamento de Utilização do Sistema Proteos, em que os funcionários da 
PUSP-RP foram orientados sobre os procedimentos corretos quanto ao uso do 
desse sistema;  

 Orientação aos novos funcionários da PUSP-RP a respeito dos procedimentos 
corretos quanto ao uso do Sistema Proteos; 

 Encaminhamento do Manual da Seção de Expediente da PUSP-RP/2013 
(Of.SCEXPE/12013/PUSP-RP) a todas as Divisões, Serviços e Seções da 
Prefeitura deste Campus, a fim de renovar os esforços para que todos empenhem-
se na uniformização e padronização dos procedimentos de tramitação dos 
documentos; 

 A chegada de um servidor que possuía experiência nas atividades que envolvem 
documentação, tanto em sua fase corrente quanto na de arquivo, contribuiu para 
aprimorar o desenvolvimento das atividades de expediente, protocolo e arquivo da 
Seção; 

 Substituição das caixas-arquivo verticais por caixas-arquivo horizontais com 
gramatura 800, o que possibilitou melhor aproveitamento dos espaços das 
prateleiras do arquivo deslizante. 
 

Gráfico 01- Documentos gerados e tramitados pela Seção de Expediente 
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 SERVIÇO DE PESSOAL 

 Principais atividades 

 Procedimentos de rotina da área de pessoal; 

 Atendimento individualizado aos funcionários da PUSP-RP, encaminhando 
solicitações e consultas e viabilizando a manutenção adequada dos contratos de 
trabalho dentro da legislação vigente; 

 Elaboração, manutenção, alteração e encerramento dos contratos dos 
funcionários lotados na PUSP-RP e apoio à recepção de candidatos à contratação 
vinculada à Reitoria a serem lotados em Ribeirão Preto; 

 Arquivamento da documentação trabalhista e pessoal nos processos individuais 
dos servidores da PUSP-RP; 

 Conferência da documentação de contratação de funcionários e da documentação 
trabalhista mensal de sete contratos firmados pela PUSP-RP com empresas 
terceirizadas; 

 Prestação de informações sobre normas e procedimentos da área, 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 PUSP-RP; 

 Coordenação dos Concursos Centralizados do Campus de Ribeirão Preto; 

 Participação de funcionário como membro de Comitê de Análise para efeito de 
progressão na carreira dos servidores técnico-administrativos da PUSP-RP. 
 

 Principais ações desenvolvidas em 2013 

Tabela 02 - Síntese dos procedimentos realizados pelo Serviço de Pessoal 

Procedimentos Quantidade 

Processo de contratação ou reintegração 11 

Rescisão de contrato 11 

Instrução de Processos de Reclamação Trabalhista 146 

Atualização de Carteira Profissional e Previdência Social (CTPS) 96 

Registro de Comunicação de Acidente de Trabalho 16 

Emissão e Conferência de Boletins de Frequência 5.800 

Cadastro de Frequência no Sistema Marte 5.096 

Cadastro de Consignações em Folha de Pagamento 280 

Acerto de Vale Refeição 995 

Validação de cadastros do Currículo MarteWeb 1.682 

Concursos Públicos abertos 02 

 

Gráfico 02 - Distribuição das atividades de rotina do Serviço de Pessoal  
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Tabela 03 - Contratação de servidores na PUSP-RP  

Nível Função Nº servidores 

Básico 
Auxiliar de Administração 01 

Operador de Máquinas 02 

Técnico 

Agente de Vigilância 02 

Secretário 01 

Técnico para Assuntos Administrativos 02 

Total 08 

 
 

Tabela 04 - Desligamento de servidores da PUSP-RP 

Nível Função Nº servidores 

Básico 

Auxiliar Administrativo 01 

Auxiliar de Cozinha 01 

Auxiliar de Serviços Gerais 01 

Motorista 01 

Operador de Máquinas 01 

Recepcionista 01 

Serralheiro 01 

Vigia 01 

Técnico 

Agente de Vigilância 01 

Técnico de Biotério 01 

Técnico para Assuntos Administrativos 01 

Total 11 

 

 

Tabela 05 - Reintegração de servidores ao quadro da PUSP-RP 

Nível Função Nº servidores 

Básico 

Auxiliar de Serviços Gerais 01 

Pedreiro 01 

Zelador 01 

Total 03 

 
 

Tabela 06 – Transferência de servidores 

Nível Função 
Unidade de 

Origem 
Unidade de 

Destino 

Básico 
Auxiliar de Administração IME PUSP-RP 

Auxiliar de Laboratório PUSP-RP FMRP 

Técnico 

Técnico de Biotério PUSP-RP FMRP 

Técnico em Informática 
SCS 

 
PUSP-RP 

Técnico para Assuntos Administrativos RUSP PUSP-RP 

Superior 

Analista de Comunicação SCS PUSP-RP 

Bibliotecário PUSP-RP FZEA 

Jornalista PUSP-RP SCS 

Jornalista SCS PUSP-RP 

Total 09 

 
 



Relatório de Atividades 2013                                                                                                           57 

 

Tabela 07- Número de Comunicações de Acidente de Trabalho registradas por setor  

Tipo Setor Total 

T
íp

ic
o
 

Gabinete 01 

Expediente 01 

Seção de Segurança 01 

Seção de Alimentação 05 

Seção de Moradias 01 

Seção de Parques e Jardins 01 

T
ra

je
to

 

Serviço de Pessoal 01 

Seção de Vigilância 01 

Seção de Apoio Técnico 01 

Seção de Alimentação 01 

Seção de Moradias 01 

Seção de Oficinas de Precisão 01 

Total 16 

 

Gráfico 03 - Número de Comunicações de Acidente de Trabalho na PUSP-RP de 2000 a 2013 

 

Tabela 08 – Conferência da documentação trabalhista de empresas terceirizadas 

Empresa 
Período de vigência 

em 2013 

Nº médio de 
funcionários 

por mês 

Pluriserv Serviços Técnicos LTDA. - Contrato nº 67/2011 janeiro a dezembro 22 

O. O. Lima Empresa Limpadora LTDA. - Contrato nº 16/2011 janeiro a dezembro 79 

EVIK Segurança e Vigilância LTDA. - Contrato nº 47/2008 janeiro a maio 90 

Starling & Estevão Comércio de Plantas LTDA. ME - Contrato nº 
30/2012 

janeiro a outubro 26 

Works Construção e Serviços LTDA. - Contrato nº 41/2011 janeiro a novembro 35 

Infratec Segurança e Vigilância LTDA. - Contrato nº 37/2013 maio a novembro 103 

Rápido D’Oeste LTDA. - Contrato nº 64/2013 julho a dezembro 04 

Pluriserv Serviços Técnicos LTDA. - Contrato nº 89/2013 
novembro e 
dezembro 

12 

Works Construção e Serviços LTDA. - Contrato nº 109/2013 
novembro e 
dezembro 

39 

Starling & Estevão Comércio de Plantas LTDA. EPP - Contrato 
nº 97/2013 

novembro e 
dezembro 

42 

Atento São Paulo Serviços de Segurança Patrimonial LTDA. - 
Contrato nº 108/2013 

novembro e 
dezembro 

107 
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 Abertura de dois Concursos Públicos, Superior 1A (Médico Veterinário) da PUSP-
RP, e um centralizado para preenchimento de uma vaga da Carreira Técnico 1A 
(Secretário). O DRH suspendeu o concurso para o preenchimento de vaga da 
Carreira Básico 1A (Auxiliar de Serviços Gerais), pois seu PCF estava em estudo 
e a abertura de todos os concursos também foram suspensas pelo DRH para que 
a Universidade procedesse com as devidas modificações nos Editais de Abertura 
com a finalidade de cumprir determinações do Ministério Público, no que diz 
respeito à Lei Estadual nº 12.782, de 20 de dezembro de 2007, que trata da 
redução no valor das inscrições; 

 A abertura de Concursos Públicos para atender os postos de trabalho vagos 
existentes na PUSP-RP no início de 2012 foi satisfatória. Destacou-se a realização 
dos Concursos Públicos Centralizados para preenchimento de vagas na função 
de Técnico T1A (Técnico para Assuntos Administrativos) e Básico B1A (Auxiliar 
de Administração), que contaram juntos com mais de 8.000 candidatos inscritos. 
Por esse motivo, visando à economia de gastos na elaboração e aplicação das 
provas pela FUVEST (Fundação Universitária para o Vestibular), ambos foram 
vinculados ao contrato de prestação de serviços feito entre a Fundação e a 
Reitoria da Universidade. 

 O atendimento do cronograma proposto abaixo foi inviabilizado devido a 
suspenção da abertura de concursos públicos para a Carreira dos servidores 
técnico-administrativos. 
 

Tabela 09 - Concursos Públicos abertos, em andamento e em validade 

 Função 
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 Técnico T1 A 
(Agente de Vigilância) 

CCRP/USP 
04/2012 

01 748 42 03 02 

Básico B1 A 
(Operador de Máquinas) 

PUSP-RP 
30/2012 

01 115 05 03 02 

Superior S1 A 
(Médico Veterinário) 

PUSP-RP 
31/2013 

02 149 01 Em andamento 

C
e
n

tr
a

li
z
a

d
o

 

Técnico T I A 
(Secretário) 

CCRP/USP 
39/2011 

01 186 24 05 05 

Técnico T1 A (Técnico para 
Assuntos Administrativos) 

PUSP-RP 
31/2012 

01 4.545 88 40 34 

Básico B1 A 
(Auxiliar de Administração) 

PUSP-RP 
39/2012 

01 3.530 434 15 03 

Técnico T1 A 
(Secretário) 

PUSP-RP 
45/2013 

01 566 Em andamento 

 

Tabela 10 – Número de vagas atendidas pelos Concursos Públicos abertos e em andamento 

Unidade Nº de vagas 

PUSP-RP 12 

FMRP 08 

FEARP 07 

FCFRP 05 

EERP 04 

FFCLRP 04 

FORP 04 
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RUSP/SESMT 03 

FDRP 02 

CIRP 01 

EEFERP 01 

FDRP 01 

Total 52 

 

Tabela 11 - Cronograma de Concursos Públicos da PUSP-RP para 2014 

Nível Função Vagas Previsão de abertura do concurso público 

Básico Auxiliar de Man./Obras 05 Tendo em vista a suspensão temporária para 
abertura de Concursos Públicos pelo DRH em 
setembro/2013, que a reautorização de 
abertura de novos concursos públicos e a 
divulgação das novas diretrizes para 
realização de concursos estavam previstas 
para janeiro/2014, e que estas demandam 
estudo e análise, não foi possível estabelecer 
o cronograma de abertura de concursos 
públicos para 2014. 

Técnico 

Desenhista 01 

Técnico de Gráfica 01 

Técnico de Laboratório 02 

Técnico em Informática 01 

Superior 

Bibliotecário 01 

Engenheiro 01 

 

Tabela 12 - Postos de trabalho da PUSP-RP não providos - 31/12/2013 

Nível Função Validade Quantidade 

Básico 

Auxiliar de Administração 27/03/2015 02 

Auxiliar de Manutenção/Obras 

08/11/2014 02 

06/03/2015 01 

27/03/2015 02 

Auxiliar de Serviços Gerais* 02/07/2015 01 

Motorista 27/03/2015 01 

Técnico 

Desenhista 18/03/2015 01 

Técnico de Gráfica 05/11/2014 01 

Técnico de Laboratório 18/03/2015 02 

Técnico em Informática 18/06/2014 01 

Técnico para Ass. Administrativos 04/06/2015 01 

Superior 

Bibliotecário 17/07/2015 01 

Engenheiro 18/06/2014 01 

Médico Veterinário 08/11/2014 02 

Total 19 

* Foi solicitado ao DRH, em dezembro/2013, a alteração da carreira do emprego público para Auxiliar de 
Administração. 

 

Tabela 13 – Concurso Público aproveitado de outra Unidade pela PUSP-RP 

Função Vagas Unidade Edital 

Motorista 01 FMRP ATAD-SP/FMRP Nº 40/2013 

 

 Esclarecimento aos Dirigentes da DVMANOP, SCTRANS e motoristas sobre as 
necessidades ao cumprimento da legislação trabalhista referente à realização de 
horas extras feitas pelos motoristas as quais passam a ser compensadas por meio 
de descanso; 

 Apoio ao DRH na divulgação das informações e dos plantões de atendimentos por 
Agente Especializado da SP-PREVCOM aos funcionários da PUSP-RP e da 
UBAS-RP sobre o Plano de Benefícios de natureza previdenciária e 
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complementar (PREVCOM). Foram realizadas 07 palestras, totalizando 170 
participantes para esclarecimentos das dúvidas, simulação e validação de adesão 
ao plano dentro do prazo estabelecido; 

 Instrução de 146 processos de reclamação trabalhista, tanto de funcionários da 
PUSP-RP como de funcionários de empresas terceirizadas; 

 Prestação de informações ao DRH e à Procuradoria Geral/USP na execução de 
28 Processos Trabalhistas propostos por servidores da PUSP-RP e instruídos por 
este Serviço de Pessoal nos anos de 2010 a 2013. 

 

 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,  

 Relação institucional com a Superintendência de Prevenção e Proteção 
Universitária, com o Corpo de Bombeiros e com as Polícias Militar e Civil. 

 

 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Apoio e controle de trânsito na execução de serviços de infraestrutura no Ginásio 
Olímpico/Piscina da EEFERP e interdição na rua de acesso a essa Unidade de 
Ensino; 

 Solicitação à Concessionária Via Norte de reparos no asfalto e de sinalização de 
trânsito na marginal da Avenida Bandeirantes a fim de evitar outras ocorrências 
de acidentes no local; 

 Planejamento estratégico e operacional na abertura da nova entrada para 
ambulâncias e ônibus com destino ao HCFMRP-USP pela Avenida Governador 
Lucas Nogueira Garcez; 

 Planejamento estratégico para intensificação de rondas nos períodos diurno e 
noturno no entorno do Restaurante Central e de Vila Estudantil, em função do 
aumento de furtos pelo local; 

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

 Reuniões com a Superintendência de Prevenção e Proteção Universitária da USP, 
integrando as Seções de Segurança e de Vigilância PUSP-RP; 

 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 10ª recepção de calouros; 

 Acompanhamento, apoio, sinalização e orientação de trânsito de diversos eventos 
esportivos e acadêmicos e de concursos públicos realizados no interior do 
Campus; 
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 Planejamento e ações de proteção e prevenção integrando as Seções de 
Segurança e de Vigilância para a guarda do prédio administrativo da PUSP-RP 
durante o período de armazenamento das provas do Vestibular FUVEST 2014; 

 Supervisão da fiscalização operacional de serviços terceirizados de 
vigilância/segurança patrimonial de 35 postos da FMRP, de 4 postos do 
Departamento de Música da FFCLRP, de 8 postos da FDRP e de 6 postos da 
EEFERP no período noturno e nos finais de semana, feriados, pontos facultativos 
e pontes até 17 de maio de 2013; 

 Supervisão da fiscalização operacional de todos os 140 postos de serviços 
terceirizados de vigilância/segurança patrimonial distribuídos na EEFERP, EERP, 
FCFRP, FDRP, FEARP, FFCLRP, FMRP, FORP e PUSP-RP de 18 de maio de 
2013 a 12 de novembro de 2013; 

 Supervisão da fiscalização operacional de todos os 134 postos de serviços 
terceirizados de vigilância/segurança patrimonial distribuídos na EEFERP, EERP, 
FCFRP, FDRP, FEARP, FFCLRP, FMRP, FORP e PUSP-RP a partir de 13 de 
novembro de 2013; 

 Supervisão da fiscalização operacional dos serviços terceirizados de controle, 
operação e fiscalização de portarias e edifícios em 10 postos da FMRP, em 2 
postos da FDRP e em 1 posto da EEFERP no período noturno e nos finais de 
semana, feriados, pontos facultativos e pontes até 17 de novembro de 2013; 

 Supervisão da fiscalização operacional de todos os 48 postos de serviços 
terceirizados de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios 
distribuídos na FCFRP, FDRP, FEARP, FMRP, FORP e PUSP-RP a partir de 18 
de novembro de 2013; 

 Supervisão da fiscalização operacional do serviço de locação de veículo tipo 
caminhão pipa equipado para serviços de combate a incêndios florestais e 
urbanos operado por bombeiro civil condutor a partir de 4 de novembro de 2013; 

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

 Apoio operacional ao HCFMRP-USP com a realização de rondas e pontos fixos 
em suas áreas externas durante o período em que ficou desguarnecido de serviço 
terceirizado de vigilância; 

 Integração com o Corpo de Bombeiros e com as Polícias Militar e Civil em parceria 
com a Superintendência de Prevenção e Proteção Universitária; 

 Implantação operacional do contrato emergencial de serviços de 
vigilância/segurança patrimonial a partir de 17 de maio de 2013; 

 Implantação operacional do contrato de locação de veículo tipo caminhão pipa 
equipado para serviços de combate a incêndios florestais e urbanos operado por 
bombeiro civil condutor a partir de 4 de novembro de 2013; 

 Implantação operacional do contrato de serviços de vigilância/segurança 
patrimonial a partir 13 de novembro de 2013; 

 Implantação operacional do contrato de serviços de controle, operação e 
fiscalização de portarias e edifícios a partir de 18 de novembro de 2013; 

 Identificação e comunicação do aumento de ocorrências de furtos a caixas 
eletrônicos no Campus pela Guarda Universitária ao Gabinete do Prefeito, o que 
levou o Conselho Gestor do Campus a decidir pela retirada desses terminais do 
Campus. 

 
 SEÇÃO DE SEGURANÇA 

 Principais atividades 

 Promoção de patrulhamento no Campus de forma planejada; 

 Controle do acesso das portarias do Campus; 
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 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 Fundação para Pesquisa e 
Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia (FUNDACE); 

 Rondas ostensivas visando a 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 a inibição de 
circulação de veículos não autorizados; 

 Prevenção e combate a incêndios em áreas florestais e em áreas urbanizadas; 

 Prevenção e combate à pesca e à caça no Campus, bem como apreensão de 
equipamentos para esses fins; 

 

  

Redes de pesca predatória identificada e coibida em 27/03/2014 no lago da USP-RP 

 

 Auxílio à pesquisa em área florestal; 

 Registro de capivaras que habitam a área florestal para fins de controle da 
infestação de carrapato-estrela, vetor da febre maculosa, no Campus da USP de 
Ribeirão Preto; 

 Realização de pontos fixos em locais estratégicos para prevenção de incêndios, 
furtos e controle de trânsito; 

 Elaboração de escala de serviço dos agentes de vigilância; 

 Entrega de Selo USP para acesso de automóveis ao Campus; 

 Orientação e distribuição de panfletos sobre a infestação de carrapatos nas 
portarias; 

 Orientação nas portarias e áreas internas do Campus a candidatos dos diversos 
concursos públicos e vestibulares realizados no Campus; 

 Comunicação às portarias sobre os eventos que ocorrerão no Campus; 

 Encaminhamento dos Relatórios de Ocorrência à Divisão Administrativa da 
Prefeitura do Campus para ciência, análise e providências; 

 Devolução de diversos documentos perdidos entregues na Seção de Segurança 
ou encontrados pelos agentes de vigilância; 

 Fiscalização operacional de serviços terceirizados de vigilância/segurança 
patrimonial de 35 postos da FMRP, de 4 postos do Departamento de Música da 
FFCLRP, de 8 postos da FDRP e de 6 postos da EEFERP no período noturno, 
nos finais de semana, feriados, pontes e pontos facultativos até 17 de maio de 
2013; 

 Fiscalização operacional de todos os 140 postos de serviços terceirizados de 
vigilância/segurança patrimonial distribuídos na EEFERP, EERP, FCFRP, FDRP, 
FEARP, FFCLRP, FMRP, FORP e PUSP-RP de 18 de maio de 2013 a 12 de 
novembro de 2013; 

 Fiscalização operacional de todos os 134 postos de serviços terceirizados de 
vigilância/segurança patrimonial distribuídos na EEFERP, EERP, FCFRP, FDRP, 
FEARP, FFCLRP, FMRP, FORP e PUSP-RP a partir de 13 de novembro de 2013; 
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 Fiscalização operacional dos serviços terceirizados de controle, operação e 
fiscalização de portarias e edifícios em 10 postos da FMRP, em 2 postos da FDRP 
e em 1 posto da EEFERP durante o período noturno e nos finais de semana, 
feriados, pontes e pontos facultativos até 17 de novembro de 2013; 

 Fiscalização operacional de todos os 48 postos de serviços terceirizados de 
controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios distribuídos na FCFRP, 
FDRP, FEARP, FMRP, FORP e PUSP-RP a partir de 18 de novembro de 2013; 

 Fiscalização operacional do serviço de locação de veículo tipo caminhão pipa 
equipado para serviços de combate a incêndios florestais e urbanos operado por 
bombeiro civil condutor a partir de 4 de novembro de 2013; 

 Desenvolvimento de banners, panfletos, comunicados, dentre outros serviços 
gráficos, para campanhas junto à comunidade uspiana. 

 
 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Operação nas portarias para retirada dos antigos selos USP; 

 Entrega de Selo USP, totalizando mais de 9.800 selos entregues; 

 Emissão de 377 carteirinhas de identificação dos alunos dos cursos oferecidos no 
Campus pela FUNDACE; 

 Elaboração de mapa de risco de ocorrências sobre 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 vigilantes terceirizados nas três portarias visando ao 
controle nas entradas do Campus dos caminhantes e dos veículos que não 
possuem selos, com ênfase no período noturno e nos finais de semana; 

 Acompanhamento, apoio e sinalização de diversos eventos esportivos e 
acadêmicos realizados no interior do Campus, como: 

 Cerimônia de colação de grau da EEFERP na FDRP com a participação de 
aproximadamente 400 pessoas; 

 1º Pedalusp Passeio Ciclístico do CEFER com a participação de 
aproximadamente 150 pessoas; 

 Torneio de xadrez no CEFER com a participação de aproximadamente 200 
pessoas; 

 VIII Caminhada da Primavera pelas ruas do Campus com a participação de 
aproximadamente 850 pessoas; 

 III Seminário da Pós-Graduação da USP na FDRP com a participação dos 
professores coordenadores dos 250 Programas de Pós-Graduação da USP e 
de funcionários da Pró-Reitoria de Pós-Graduação; 

 35ª Jornada Odontológica de Ribeirão Preto; 

 II Workshop de Disfagia Orofaríngea do Curso de Fonoaudiologia da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo com a 
participação de aproximadamente 50 pessoas; 

 Almoço comemorativo para ex-moradores do Campus de 1950 a 1980 na 
ARFUSP com a participação de aproximadamente 100 pessoas; 

 Seleção para o projeto de pesquisa internacional do Departamento de 
Puericultura e Pediatria no Bloco Didático da FMRP com a participação de 
aproximadamente 400 pessoas; 

 1º Torneio Universitário de Natação no CEFER com a participação de 
aproximadamente 45 pessoas; 

 IX Caminhada da Saúde com a participação de aproximadamente 500 pessoas; 

 Competições do Projeto Atletismo e Cidadania Ribeirão Preto no CEFER com 
a participação de aproximadamente 300 pessoas em abril e de 400 em 
setembro; 
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 IV Caminhada HC e Ribeirão para comemorar o Dia Mundial sem Tabaco, 
realizada no estacionamento do HCFMRP-USP e nas ruas do Campus; 

 Arraiá dos 60 anos do DNA na Genética ABD com a participação de 
aproximadamente 100 pessoas; 

 Olimpíada de Matemática no Departamento de Química da FFCLRP com a 
participação de 60 pessoas; 

 XI Volta da USP nas ruas do Campus com a participação de aproximadamente 
1.000 pessoas; 

 Processo seletivo de especialização da FUVEST realizado no Centro Didático 
da FFCLRP com a participação de aproximadamente 200 candidatos; 

 1º Triátlon Rádio do CEFER com a participação de aproximadamente 200 
pessoas; 

 Organização do trânsito durante a realização dos seguintes concursos públicos: 

 Motorista – FMRP com a participação de 123 candidatos; 

 Auxiliar de papiloscopista policial da ACADEPOL realizado no Centro Didático 
da FFCLRP com a participação de aproximadamente 510 candidatos; 

 Auxiliar de manutenção/obras – EEFERP com a participação de 172 
candidatos; 

 Educador – EEFERP com a participação de 239 candidatos; 

 Médico veterinário - PUSP-RP com a participação de 149 candidatos; 

 Secretária – PUSP-RP com a participação de 566 candidatos; 

 Especialista em laboratório – Área de bioengenharia – FMRP com a 
participação de 61 candidatos; 

 Médico veterinário – FORP com a participação de 63 candidatos; 

 Especialista em laboratório – EERP com a participação de 26 candidatos; 

 Médico – FMRP com a participação de 12 candidatos. 

 Combate a 16 focos de incêndio; 
A Seção de Segurança promoveu diversas ações preventivas e de apoio à 

comunidade uspiana em 2013. Parte dessa atividade da Seção pode ser quantificada no 
número de ocorrências desse tipo registradas pelos agentes de vigilância, que 
representou 55% do total de ocorrências de 2013. 

A tabela e o gráfico abaixo apresentam os principais tipos de ocorrências 
registradas em 2013. 

 

Tabela 14 - Estatística da Segurança do Campus 

Ocorrências 2011 2012 2013 

Furtos de Veículos - Estacionamento Livre HC 05 04 03 

Furtos de Veículos - Campus 36 23 37 

Princípio de Incêndio e incêndio 38 22 16 

Perturbação/Desordem 10 22 22 

Tentativas de Furtos, furtos e roubos 66 47 45 

Danos ao patrimônio e a terceiros 57 42 55 

Acidentes de Trânsito 66 80 80 

Ato Infracional 25 23 28 

Infração de Trânsito 32 100 44 

Outros 346 335 300 

Indivíduos em Atitudes Suspeitas 27 17 38 

Auxílio ao Público 1.522 1.042 826 

Total 2.230 1.757 1.494 
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Gráfico 04- Principais tipos de ocorrências registradas 

 

 Diminuição do número de ocorrências referentes a incêndios, que passaram de 
38, em 2011, para 22 em 2012 e para 16 em 2013. Essa meta foi alcançada 
através da realização de ponto fixo e rondas constantes e da atenção especial à 
área de reflorestamento para combater os focos de incêndio, com os devidos 
aceiros feitos por outras seções da Prefeitura do Campus USP. Além disso, foi 
providenciada a compra de EPI’s e demais equipamentos que auxiliam no 
combate a incêndios. 

 
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. 

 Sistema de monitoramento em duas formas:  

 Via DVR (Digital Vídeo Recorder) – 61 câmeras localizadas estrategicamente; 

 Monitoramento de 119 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; 

 Utilização de relatório radiofônico 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 para garantir rodízio de baterias, prolongando o tempo de vida útil do 
equipamento; 

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

 
 Principais ações desenvolvidas em 2013 

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

 Consulta de ocorrências e relatórios; 

 Fornecimento de dados aos agentes de vigilância; 

 Organização de arquivos; 

 Cadastramento de veículos; 
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 Entrega de selos de entrada para veículos autorizados; 

 Elaboração de documentos. 

 SEÇÃO DE VIGILÂNCIA 
 Principais atividades 

 Vigilância noturna e diurna em 15 postos da PUSP-RP, 2 postos da FFCLRP, 1 
posto da FMRP e 1 posto da EEFERP; 

 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 vazios, 
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; 

 Verificação da necessidade de manutenção e reparos de seus locais de trabalho 
para informar ao Encarregado de Setor ou chefia; 

 Fiscalização das entradas e saídas de prédios e estacionamentos, tomando as 
providências necessárias para quaisquer fatos anormais verificados, redobrando 
sua atenção nos locais mal iluminados e ermos; 

 Gerenciamento (ativação e desativação) de alarmes quando necessário. Em caso 
de alarme disparado, verificação do local e comunicação à Guarda Universitária. 

 

 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Os funcionários da Seção de Vigilância também passaram a exercer suas 
atividades nos seguintes locais: 

 Seção de Transportes da PUSP-RP – a vigilância já era realizada no período 
noturno e foi estendida para os períodos diurno e noturno dos finais de semana; 

 Biotério da PUSP-RP – a vigilância já era realizada no período noturno e foi 
estendida para os períodos diurno e noturno dos finais de semana; 

 Anexo A da FMRP – vigilância efetuada após as 18 horas; 

 EEFERP – vigilância efetuada após as 22 horas. 

 Atendimento ao público, Unidades de Ensino e setores da PUSP-RP de acordo 
com o quanto solicitado durante o ano de 2013, muitas vezes em caráter de 
emergência, porém sempre prestando serviços com qualidade e eficácia. 

 

 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. 
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 Principais ações desenvolvidas em 2013 

Tabela 15– Serviços executados em capa dura por Unidade 

Unidade 2011 2012 2013 

BCRP 1.281 985 771 

FMRP 34 46 09 

PUSP 34 72 53 

EERP 15 17 06 

FCFRP 12 05 22 

FORP 04 07 04 

FFCLRP 07 05 30 

FEARP 02 04 0 

FDRP 62 63 09 

SVOI - 13 11 

Total 1.451 1.217 915 

 

Gráfico 05 – Total de Serviços Executados por Ano 

 

 
Gráfico 06 – Percentual de Volumes Encadernados em Capa Dura por Unidade 

 

 

Além da encadernação de 915 volumes em capa dura, foram executados 
serviços de encadernação de 433 volumes em espiral. 

Atendimento da demanda de encadernação de 1.348 volumes com 
presteza, qualidade e eficiência. 
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 SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS 

 Principais atividades 

 Manutenção da limpeza e da higienização dos diversos setores da PUSP-RP; 

 Fiscalização e orientações à empresa prestadora de serviços de limpeza, asseio 
e conservação predial quanto aos trabalhos a serem executados; 

 Execução de serviços de manutenção preventiva dos equipamentos de limpeza 
da Seção para o perfeito funcionamento; 

 Orientação aos funcionários e segurança dos prédios quanto à preservação do 
patrimônio, requisições e supervisão de materiais de consumo permanente; 

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

 

 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Análise da área contratada para a PUSP-RP sob o contrato nº 16/2011-CCRP 
para proceder a redução de gastos com os serviços de limpeza, asseio e 
conservação predial de acordo com a Portaria VREA 909/2013 e 
acompanhamento da implantação operacional dessa redução; 

 Fiscalização de setores terceirizados de limpeza, sendo: 67 prédios para limpeza 
predial distribuídos em 5 regiões, 83.665,40 m² de áreas externas de varrição de 
passeios e arruamentos e 623.234,93 m² de coleta de detritos em pátios e áreas 
verdes, conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 16 – 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; Casa 
7 (Casa de Hóspedes Estrangeiros); Blocos A, B, C, D, E e Zeladoria e Guarita do 
CREU (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; Guaritas, Zeladoria 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 PUSP-RP; Seção de Telefonia; EDUSP; Serviço de Promoção Social; Seção 
de Moradias; SEF; 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 – 83.665,40 m² 

Áreas 
externas 

Coleta de detritos em pátios e áreas verdes– 623.234, 93 m² 
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 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 e dos contêineres de materiais recicláveis;  

 Elaboração de escala para limpeza de lodo e de prédios para execução da 
limpeza de vidros;  

 Orientações para diminuição da rotatividade de funcionários; 

 Orientações quanto ao uso racional de água; 

 Levantamento da quantidade de sacos azuis necessários para coleta seletiva dos 
resíduos sólidos produzidos nos prédios da PUSP-RP; 

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

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

 Apoio das funcionárias da Seção de Serviços Gerais na lavanderia da Casa de 
Hóspedes; 

 Participação de funcionário como membro do Comitê de Análise no âmbito da 
PUSP-RP para efeito de progressão na carreira dos servidores administrativos da 
USP; 

 Participação de funcionário como presidente da Comissão de Controle de Vetores 
e Animais; 

 Os serviços de limpeza, asseio e conservação predial fiscalizados pela Seção de 
Serviços Gerais alcançaram um resultado satisfatório na pesquisa de Avaliação 
da Qualidade dos Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Predial realizada 
junto aos chefes, funcionários e usuários de prédios desta Prefeitura, conforme o 
gráfico abaixo, o que corroborou os métodos de trabalho adotados pela equipe de 
fiscalização. 

 

Gráfico 07 - Resultado da pesquisa de Avaliação da Qualidade dos Serviços de Limpeza, 
Asseio e Conservação Predial realizada junto aos chefes, funcionários e usuários de prédios 

da PUSP-RP 

 

 
 

 Redução de 1,81% na área contratada e de 10,71% no valor do preço mensal 
para a PUSP-RP dos serviços de limpeza, asseio e conservação predial; 

 Aquisição de novos equipamentos de informática, como CPU, monitor de vídeo e 
impressora; 
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 Realização de reuniões quinzenais com representantes da empresa contratada 
para execução dos serviços de limpeza, asseio e conservação predial para 
verificação de pendências; 

 Acerto na escala de serviços de limpeza, asseio e conservação predial dos setores 
da PUSP-RP; 

 Orientação junto à empresa contratada para execução dos serviços de limpeza, 
asseio e conservação predial quanto à quantidade e qualidade dos produtos 
utilizados; 

 Orientações junto ao USP Recicla quanto ao descarte de materiais recicláveis e 
monitoramento de locais apropriados para distribuição de novos contêineres; 

 Redução do consumo de sacos azuis nos prédios da PUSP-RP de 3 sacos de 100 
litros para 1 saco de 200 litros por semana; 

 Redução do consumo de água durante os serviços de manutenção e limpeza das 
áreas externas dos prédios da PUSP-RP. 
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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 01 02 01 04 

Serviço de Material 01 03 -- 04 

Seção de Almoxarifado 01 03 - 04 

Seção de Compras - 03 - 03 

Seção de Patrimônio 02 04 - 06 

Seção de Tesouraria 01 03 - 04 

Seção de Contabilidade - 02 02 04 

Total 06 20 03 29 

 
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  

 Coordenação, suporte, planejamento, execução e controle da aplicação dos 
recursos orçamentários e extraorçamentários da PUSP-RP; 

 Coordenação das normas gerais de organização, programação e controle das 
atividades das áreas de Almoxarifado, Compras, Contabilidade, Contratos, 
Licitações, Materiais, Patrimônio e Tesouraria; 

 Revisão, criação e monitoramento de rotinas de trabalho, visando à agilização e 
à simplificação dos procedimentos relacionados às finanças e materiais, dando 
suporte necessário aos requisitantes de bens e serviços das diversas áreas da 
PUSP-RP e demais órgãos da USP como SAS (Creche Carochinha), 
Departamento de Saúde (Médico e Odontológico), Procuradoria Geral da USP, 
ER-SEF/RP, Polo EAD, USP Inovação e IEA. 

 

 Principais ações desenvolvidas em 2013 

Execução orçamentária 

A Diretoria da Divisão Financeira, ciente da importância da gestão 
orçamentária e financeira para o bom desempenho institucional e para uma avaliação 
pública e transparente da missão da PUSP-RP, apresenta, a seguir, os dispêndios e as 
providências tomadas em relação à dotação orçamentária e à execução financeira, no 
ano de 2013, para a consecução de seus objetivos. 

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 
Divisões, estabelecimento de critérios claros e prioridades na execução dos vários 
projetos e aquisição de materiais de uso rotineiro. 
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Tabela 02 – Contratos Terceirizados 

Empresa Serviços 
Nº de 

funcionários 

Pluriserv Serviços Ltda 
Limpeza, asseio e conservação 
predial 

80 

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

40 

Atento São Paulo Serviços de 
Segurança Patrimonial Ltda. 

Vigilância e segurança patrimonial 116 

Starling e Estevão Comércio de 
Plantas Ltda – ME 

Manutenção de áreas externas 32 

A.G. Tazinaffo – EPP Limpeza de piscina 01 

Pluriserv Serviços Ltda 
Higienização de utensílios do 
Restaurante 

22 

Pluri Serviços Ltda. Bombeiro Civil 06 

Izabel Regina Signorini 
Sertaozinho Me 

Corte e poda de árvores 06 

Proserviços Gerenciamento 
empresarial Eirelli Epp 

Limpeza e higienização de caixas 
de criação 

11 

 

Tabela 03 - Compras realizadas 

Processos abertos Itens adquiridos Valor efetivado (R$) 

735 3.408 43.533.440,74 

 

Tabela 04 - Empenhos emitidos 

Tipo de Empenho Quantidade Valor empenhado (R$) 

Adiantamento 47 330.009,90 

Estimativo 312 39.814.055,28 

Ordinário 804 3.389.375,56 

Total 1.163 43.533.440,74 

 

No resultado final do exercício de 2013 o desempenho da PUSP-RP na 
instrução de procedimentos de compras por dispensa de licitação apresentou valores 
satisfatórios dos planejados pela Divisão Financeira, tendo em vista que a porcentagem 
de despesas efetuadas nessa modalidade de compra diminuiu, em valor, 2,92% em 
relação ao exercício de 2012, passando de R$ 1.831.366,99 para R$ 1.777.847,66. 

 
Tabela 05 – Empenhos efetivados por embasamento legal 

Embasamento Quantidade 
Valor empenhado 

(R$) 

Concorrência e acréscimos 06 22.030.207,29 

Convites e acréscimos 09 364.173,95 

Inexigibilidade 06 993.252,00 

Pregões e acréscimos 224 12.140.715,07 

Tomadas de Preço e acréscimos 18 1.330.932,71 

Dispensas – compras diretas 760 1.777.847,66 

Dispensas – engenharia 07 84.456,20 

Multas de trânsito 01 1.000,00 

Dispensa de licitação 01 1.200.402,00 

Auxílio financeiro a aluno 08 1.347.800,00 

Diárias 13 96.463,68 

Registro de Preços – compra ata 48 619.501,04 
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Taxas 04 1.108.112,10 

Adiantamento 47 330.009,90 

Regime de Quilometragem 05 998,04 

Total 1.163 43.533.440,74 

 
Tabela 06 - Receitas Diversas recebidas 

Tipo Valor (R$) 

Serviços Prestados 

Fornecimento de Animais – Biotério 952.526,38 

Hospedagem – Casa de Hóspedes 143.628,00 

Tratamento de resíduos – LRQ 24.403,10 

Prestação de Serviços - Oficinas de Precisão 12.566,17 

Venda de tickets – Restaurante 805.358,20 

Permissão de Uso Espaços da Universidade 663.424,05 

Taxa de Consignação Moradias 114.141,63 

Taxa de inscrição Processos Seletivos 41.762,00 

Outros 

Fornecimento de cartão funcional/VR – 2ª. Via 567,04 

Multas cobradas de fornecedores 197,71 

Taxa de fornecimento de editais licitatórios 2.485,00 

Venda de inservíveis 173,40 

 
Gráfico 01 – Valores por tipo de receita 

 

Tabela 07 - Principais recursos extraorçamentários recebidos 

Finalidade Grupo Valor (R$) 

Aux. Finan. Aquisição Veículo Combate Incêndio Acréscimos orçamentários 200.500,00 

Serviços de combate a incêndio no Campus de 
Ribeirão Preto 

Acréscimos orçamentários 210.409,62 

Implantação de Nova Iluminação Pública no Campus Acréscimos orçamentários 34.194.086,10 

Aquisição de motocicletas Renovação de veículos 101.643,50 

Construção de ginásios no CEFER Acréscimos orçamentários 907.014,18 

Reforma do Conjunto Residencial dos Estudantes da 
USP 

Política de Permanência e 
Formação Estudantes 

1.067.099,18 

Manutenção de animais para ensino e pesquisa Acréscimos orçamentários 503.000,00 
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Tabela 08 - Principais recursos extraorçamentários recebidos para órgãos centrais e Unidades 

Finalidade Grupo Valor (R$) 

Reforma Prédio p/ alojar o IEA-RP Acréscimos orçamentários 726.789,41 

Reforma Casa p/ Edificação Sustentável - USP 
Recicla 

Projetos especiais 690.000,00 

Projeto Executivo Urbanização Paisagista Parque. 
Tecnológico - SEF 

Básica 700.000,00 

Construção de Muro no Entorno da Rua Luigi Rosiello 
- FORP 

Básica 679.000,00 

Programa de Reforma de Infraestrutura - DTI Básica 3.236.060,72 

 

 

Tabela 09 - Saldos das dotações orçamentárias 

Grupo Orçamentário 
Receita 

31/12/2011 
(R$) 

31/12/2012 
(R$) 

31/12/2013 
(R$) 

0 Básico 2.405.673,40 1.792.348,73 4.792.933,89 

1 Manutenção Predial 27.525,03 27.525,03 19.226,68 

2 Segurança 0,01 0,01 0,01 

3 Informática 0,00 0,00 0,01 

4 Treinamento 1,22 1,27 1,28 

8 Restaurante 610.848,13 1.523.145,11 2.169.124,59 

57 Projetos Especiais 99.001,73 104.611,74 94.979,50 

107 Taxa Consignações 234.524,48 370.607,82 476.989,81 

159 Programa de Expansão 60.234,88 63.122,20 64.113,87 

174 Acréscimos Orçamentários 3.595.390,23 3.556.730,82 3.025.784,24 

Total 7.034.805,15 7.438.092,73 10.643.153,88 

 

 

Tabela 10 - Saldos das dotações do tesouro 

Grupo Orçamentário 
Tesouro 

31/12/2011 
(R$) 

31/12/2012 
(R$) 

31/12/2013 
(R$) 

0 Básico 2.464.762,66 3.828.507,59 3.618.495,24 

1 Manutenção Predial 1.124.189,17 420.253,68 2.510.893,47 

2 Segurança 373.738,49 354.984,00 360.126,49 

3 Informática 26.688,80 6.317,06 9.742,16 

4 Treinamento 23.649,13 38.157,03 192,13 

8 Restaurante 220.679,13 1.089.138,52 1.629.978,93 

57 Projetos Especiais 1.040.422,15 1.465.578,33 1.849.673,81 

15
9 

Programa de Expansão 69.174,76 69.174,76 69.174,76 

17
4 

Acréscimos Orçamentários 1.850.708,91 2.034.912,50 3.122.667,65 

22
2 

Permanência Estudantil 585.887,00 535.737,00 2.927.139,36 

23
1 

Manutenção do Sistema Viário 75.643,93 415.415,95 547.576,56 

23
9 

Manutenção Áreas Externas - 1.367.918,52 517.102,94 

Total 7.855.544,13 11.626.094,94 17.162.763,50 
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Tabela 11 – Compras realizadas por modalidade de licitação 

Licitações realizadas 2011 2012 2013 

Concorrência 02 - 01 

Convite 39 25 06 

Pregão 39 50 66 

Tomada de preços 14 13 07 

 
Cabe ressaltar que no exercício de 2013 houve um aumento expressivo nos 

valores empenhados por modalidade de licitação, devido à concentração de um único 
contrato referente à Implantação de Nova Iluminação Pública no Campus. 

Em relação às despesas efetuadas por meio de adiantamento (despesas 
miúdas e de pronto pagamento e emergenciais) no exercício de 2013 ocorreu um aumento 
dos valores pagos nessa modalidade, em relação ao exercício anterior, mas uma 
diminuição percentual nos gastos executados.  

 
Tabela 12 – Valores empenhados por modalidade e embasamento 

Modalidade 
2011 2012 2013 

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

Dispensa 2.387.033,41 15,85% 2.108.723,05 12,70% 3.062.705,86 7,61 

Adiantamento 226.137,59 1,50% 274.893,34 1,66% 330.009,90 0,82 

Licitações 12.046.956,88 80,00% 13.377.559,37 80,55% 35.866.036,05 82,39 

Inexigibilidade 398.750,00 2,65% 845.591,05 5,09% 993.252,00 2,47 

 

 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 
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 às aquisições e fornecimentos de curto e longo prazo; 

 Gestão de todos os contratos de materiais da PUSP-RP, 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 da PUSP-RP, 
realizando pesquisa de preços e publicidade trimestral; 

 Gestão financeira dos contratos de serviços centralizados pertencentes ao 
Campus, com apoio aos gestores das unidades de Ribeirão Preto; 

 Controle de recebimentos dos saldos referentes ao consumo de combustíveis, 
serviços prestados pelas diversas seções da PUSP-RP, ração, maravalha e 
animais de laboratório e horas extras (Planilhas Excel e tramitação dos processos 
a todas as unidades consumidoras). 
 

 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Realização de auditorias internas nas Seções de Almoxarifado e Seção de 
Patrimônio, seguindo procedimento interno, e obtendo parecer favorável e sem 
ressalvas; 
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 Realização de Pregões em novembro e dezembro de 2013, para contratação no 
início da abertura do Sistema Mercúrio USP, evitando desabastecimento desde o 
mês de janeiro de 2014. 

 
Tabela 13 – Compras e licitações realizadas 

Modalidade de licitação 2011 2012 2013 

Convite 26 15 04 

Convite - Acréscimos 17 11 02 

Dispensa 01 04 0 

Dispensa - Engenharia 37 25 07 

Dispensa "Compra Direta" 587 561 540 

Inexigibilidade 01 04 01 

Inexigibilidade - Acréscimos 0 0 0 

Pregão 42 66 93 

Pregão - Acréscimos 11 08 15 

Registro de Preços-Compra Ata 10 14 34 

Tomada de Preços 09 06 03 

Tomada de Preços-Acréscimos 05 09 11 

Concorrência 0 0 01 

Concorrência-Acréscimos 02 0 01 

 
Conforme demonstrado na tabela 12, a quantidade de licitações da 

modalidade de Pregão realizadas em 2013 foi 40,91% superior ao número de 2012, 
verificando ainda que, na modalidade de Pregão para Registro de Preços, esse aumento 
foi de 142,86%. Tais números demonstram que uma das principais funções do Serviço de 
Material, que é a gestão de materiais preferencialmente por meio de contratos gerados 
através de licitações (Pregões), sofreu ampla ascensão no exercício, trazendo benefícios 
para as seções envolvidas e demonstrando o atendimento às normas e ditames legais 
aos quais a Administração Pública está submetida. 

 
 SEÇÃO DE ALMOXARIFADO 

 Principais atividades  

 Gerenciamento do estoque da Seção de Almoxarifado quanto aos materiais de 
construção, hidráulica e elétrica em conjunto com a Divisão de Infraestrutura para 
um melhor aproveitamento de espaço e quantidade de material estocado; 

 Planejamento do estoque da PUSP-RP para atender os diversos serviços e 
seções; 

 Elaborar requisição de compras, fazer cotação, compras e alimentar o Sistema 
Mercúrio para as compras acima de R$8.000,00, Pregão e Registro de Preços; 

 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, Estimativos, 
e contratos de fornecimento; 

 Elaboração de documento de entrada de materiais no sistema Mercúrio; 

 Tratamento adequado às requisições de Almoxarifado, fazendo as baixas de 
materiais que saem da seção pelo sistema mercúrio 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 
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(ECA), SISUSP Médico, Odontológico e SESMT, Setor de Moradias da PUSP-RP 
e unidades que consomem ração: Biotério Central, FMRP-FFCLRP-EERP-
FCFRP-FORP; 

 Inventário anual de consumo de materiais, bem como o levantamento físico 
trimestral por amostragem do estoque existente; 

 Planejamento para reposição de estoque;  

 Interação com a Seção de compras e Equipe de Pregão, Realizando de compras 
para reposição de estoque; 

 Gerenciamento dos Pregões – Ata Registro de Preços, quanto a demanda, saldo 
e vencimento das Atas; 

 Prestação de contas ao Tribunal de Contas sobre o material em estoque e 
documentação. 

 
 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Controle das entradas e saídas de materiais da Seção de Almoxarifado.  

 Recebimento, conferência e entrega de todas as compras por adiantamento e 
dispensa de licitação. 

 
Tabela 14 – Prestação de Serviços 

Atividade 2013 

Requisições de materiais atendidas 2.788 

Contratados (Processos/Pagamentos) Entrada 
Proteos 

348 

Contratados (Processos/Pagamentos) Saída 
Proteos 

362 

 

Tabela 15 - Balanço Movimentação Financeira 

 2011 - (R$) 2012 - (R$) 2013 - (R$) 

Entrada 2.198.256,87 2.386.414,76 1.411.019,12 

Saída 2.174.368,81 2.093.202,28 1.432.357,46 

Saldo Inicial 337,756,80 361,644,86 654.857,34 

Saldo Final 361.644,86 654.857,34 633.519,00 

 

 SEÇÃO DE COMPRAS 

 Principais atividades  

 Recebimento, triagem, análise e elaboração técnicas das requisições da 
Prefeitura e demais órgãos da USP lotados no Campus, tais como SAS (Creche 
Carochinha), UBAS Médica e Odontológica. Nesse aspecto, colabora 
intensivamente no auxílio aos usuários, esclarecendo dúvidas e orientando quanto 
à melhor forma de elaboração dos pedidos, visando agilizar e atendê-los 
satisfatoriamente; 

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

 Promove a seleção, cadastro e acompanhamento de fornecedores interessados 
em comercializar com a Universidade; 

 Atendimento a seus clientes internos com qualidade, seriedade e eficiência, 
utilizando para isso todos os seus recursos disponíveis da melhor maneira 
possível; 

 Elaboração dos procedimentos com as requisições autorizadas para compras; 
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 Elaboração de pesquisa de compra dos materiais solicitados com diversos 
fornecedores da área; 

 Verificação de certidões das empresas vencedoras de menor preço e qualidade 
nos produtos, tais como: Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, Consulta de 
Regularidade do Empregador junto ao FGTS, Cadastro Informativo dos Créditos 
não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais. CADIN Estadual e se há Sanções 
Administrativas; 

 Verificação se a empresa vencedora possui conta no Banco do Brasil; 

 Elaboração e encaminhamento do documento de compras para autorização 
Superior, abertura de processo e o empenhamento da despesa. 

 
 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Reestruturação do quadro funcional; 
 

Tabela 16 – Prestação de Serviços 

Atividades Exercício 2013 

Requisições Atendidas 1882 (c/ 4.338 itens) 

Requisições por Dispensa de Licitação 540 (c/ 1.185 itens) 

Compras por Dispensa de Licitação 193 concluídas 

Requisições compradas por Adiantamento 543 (c/ 2.398 itens) 

 
 SEÇÃO DE PATRIMÔNIO 

 Principais atividades 

 Recebimento de processos de aquisição, transferências externas, doações e 
baixa de materiais permanentes bem como o andamento dos mesmos; 

 Recebimento de materiais permanentes, verificação da documentação fiscal 
correta, elaboração da liquidação de despesa; 

 Incorporação ao Patrimônio da unidade, elaboração do Termo de 
Responsabilidade, chapeamento e entrega dos materiais permanentes às seções; 

 Avaliação de bens em desuso para futura baixa; 

 Levantamento físico dos materiais permanentes da unidade; 

 Atende aos pedidos de providência para transferências internas da unidade; 

 Cadastro de dependências; 

 Colaboração com a Seção de Compras na aquisição de materiais patrimoniados. 
 

 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Coordenação da implantação e treinamento dos funcionários da PUSP-RP com 
relação ao Sistema Patrimônio WEB que visa proporcionar aos usuários as ações 
de regularizar, movimentar e disponibilizar os bens móveis sob a sua 
responsabilidade, desburocratizando o controle patrimonial,  
 

Tabela 17 – Prestação de Serviços 

Atividade 2013 

Transferência de responsabilidade de bem 1.070 

Incorporação de Bem Patrimonial 1.127 

Processos diversos (contrapartida, doação, passagem, baixa, 
liquidação das despesas, etc.) 

280 

Atendimento solicitação de empréstimo de painel 13 
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 SEÇÃO DE TESOURARIA 

 Principais atividades  

 Controle dos recursos financeiros, efetuando pagamentos a fornecedores e 
funcionários, fazendo o recebimento de verbas dos serviços prestados pela 
Unidade; 

 Execução dos pagamentos, conferência e prestação de contas dos procedimentos 
relativos às despesas com aquisições por adiantamentos, auxílios, treinamentos, 
pagamentos das seções da PUSP-RP, SAS (Creche Carochinha), Departamento 
de Saúde (Médico e Odontológico); 

 Recebimentos e posterior recolhimento à Reitoria dos serviços prestados pela 
PUSP-RP, como hospedagens na Casa de Hóspedes, serviços realizados pela 
Seção de Oficinas, 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 terceiros, como os aluguéis (Banco 
do Brasil, Banco Santander, Banco Bradesco e Sistema Clube de Comunicação), 
com a observância da legislação em vigor; 

 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 2013 

 
Tabela 18 – Principais atividades desenvolvidas pela Seção de Tesouraria 

Atividades 2011 2012 2013 

Empenhos por Adiantamento 49 43 47 

Anulação de Saldos de Empenhos 50 43 47 

Elaboração de Recibos – Receita 659 1.457 1.313 

Elaboração de Guias Recolhimento – Receita 248 259 318 

Guia de Recolhimento – Prestação de Contas  50 41 46 

Prestação de Contas 49 43 47 

Cheques Emitidos 937 1.002 997 

Ofícios Diversos Expedidos 30 15 15 

Cobranças Diversas 250 220 27 

 
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE 

 Principais atividades  

 Cumprimento e respeito às legislações pertinentes às questões licitatórias, 
fiscais e financeiras e normas que regem a Universidade de São Paulo;  

 Resguardar a Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto-USP (PUSP-RP) de 
possíveis irregularidades relativas a questões licitatórias, fiscais e financeiras; 

 Orientação sobre procedimentos a serem observados afim de que sejam 
cumpridas as determinações legais vigentes; 

 Manutenção de controles internos relativos a valores para demonstração da 
situação financeira da PUSP-RP; 

 Conferência, aprovação, emissão de pareceres, empenhamento e finalização 
de compras no Sistema Mercúrio; 

 Esclarecimentos e orientações aos usuários sobre questões legais e formais 
relativas à licitação, orçamento da PUSP-RP (Tesouro/Receita), 
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procedimentos internos, impostos (I.R., IPI, ICMS, ISS, INSS), utilização de 
adiantamentos; 

 Execução e acompanhamento orçamentário por meio de planilha eletrônica; 

 Recebimentos e pagamentos diversos relativos à Execução Orçamentária; 

 Pagamentos a fornecedores; 

 Conferência e emissão de parecer técnico sobre todas as licitações, dispensas 
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 do Relatório das Movimentações Patrimoniais e 
Balancete Contábil; 

 Conferência do Relatório de Entradas e Saídas do Almoxarifado bem como 
inventário físico anual; 

 Prestação de contas referentes a recursos extraorçamentários. 
 

 Principais ações desenvolvidas em 2013 

No ano de 2013, a Seção de Contabilidade teve que redobrar esforços no 
sentido de garantir a confiabilidade e legalidade dos procedimentos realizados pela 
PUSP-RP, orientado que sempre que for possível dar-se preferência a modalidade de 
Pregão. Assim, nota-se, por exemplo, que nos itens Dispensas Inspecionadas e 
Adiantamentos, houve um decréscimo nas quantidades anuais. Entretanto, na 
modalidade Pregão ocorreu o contrário. Houve acréscimo no número de pregões 
realizados, gerando assim uma quantidade, também maior, no número de procedimentos 
de pagamentos. Isso demonstra que a Divisão Financeira tem encontrado, na modalidade 
Pregão, a otimização necessária para atender as demandas dos diversos tomadores de 
seus serviços, em que pese o significativo aumento na quantidade de liquidações de 
despesas. Esses números demonstram que, com o volume de tarefas em constante 
crescimento, observa-se que as responsabilidades da Seção de Contabilidade tendem a 
crescer na mesma proporção, causando dificuldades na operacionalização de seus 
trabalhos e na necessidade constante de atualizações formais e legais a que somos 
submetidos.  

 
Tabela 19 – Documentos transitados pela Seção de Contabilidade 

Procedimentos 2011 2012 2013 

Dispensas inspecionadas 626 594 548 

Convites inspecionados 43 26 06 

Tomadas/Concorrências 16 15 14 

Pregões inspecionados 52 74 70 

Registros de Preços Inspecionados 10 14 34 

Empenhos – Dispensa de Licitação 893 817 811 

Empenhos – Convite 45 23 09 

Empenhos – Tomadas/Concorrências 21 21 24 

Empenhos – Pregão  113 128 224 

Empenhos – Registro de Preços 19 28 48 

Pagamentos 3.383 6.778 2.921 

Conferência de Adiantamentos 49 43 47 

Remanejamentos Emitidos 897 464 393 

Remanejamentos Recebidos 663 659 659 
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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. Buscar despertar nos seus usuários – diretos e indiretos – a reflexão e a 
consciência crítica, auxiliando-os na formulação de ações responsáveis e éticas voltadas 
à construção da cidadania. 

 
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 

Seção Técnica de Apoio ao 
Visitante Estrangeiro 

- 02 - 03 

Seção de Práticas Esportivas 08 - 10 18 

Serviço de Promoção Social 03  02 06 

Seção de Moradias 16 - - 16 

Seção de Alimentação 40 04 02 46 

Seção de Atendimento Social 01 01 04 06 

Total 70 12 24 108 

 
 Principais atividades  

 Planejar, organizar e controlar 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);  

 Coordenar e atuar como consultor e facilitador em suas diversas necessidades e 
desafios; 

 Dar suporte ao Grupo Coordenador das Atividades de Cultura e Extensão 
Universitária da USP Ribeirão Preto e ao Grupo Coordenador das Atividades de 
Relações Internacionais; 

 Organizar e prestar informações sobre a Divisão de Atendimento a Comunidade e 
suas respectivas Seções/Serviço, Coral USP-Ribeirão Preto, Grupo Coordenador 
das Atividades de Cultura e Extensão do Campus da USP de Ribeirão Preto;  

 Administrar e controlar as verbas solicitadas à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 
Universitária pelo Grupo Coordenador das Atividades de Cultura e Extensão 
Universitária do Campus de Ribeirão Preto e conferir suas respectivas prestações 
de contas; 

 Elaborar Calendário Anual de eventos do Grupo Coordenador de Atividades de 
Cultura e Extensão Universitária da USP de Ribeirão Preto; 

 Elaborar atas, cartas, convites e ofícios da Divisão de Atendimento à Comunidade 
e do Grupo Coordenador das Atividades de Cultura e Extensão Universitária; 

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

 Sediar e dar apoio logístico às atividades desenvolvidas pelo TUSP-RP da Pró-
Reitoria de Cultura e Extensão Universitária no Campus; 
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 Assessorar as atividades do Coral USP Ribeirão (Grupo Madrigal Revivis, Coral 
Feminino Zênite e Grupo Coral-cênico Cia Canto de Riscos); 

 Assessorar alunos, funcionários e Docentes no cadastro, acompanhamento e 
finalização de Projetos no Sistema Apolo junto a Pró-Reitoria de Cultura e 
Extensão Universitária. 

 
 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Participação da organização do III Simpósio Aprender com Cultura e Extensão em 
conjunto com a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP e o Grupo 
Coordenador das Atividades de Cultura e Extensão Universitária, realizado na 
Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, nos dias 8, 9 e 10 de outubro. 
Foram apresentados os trabalhos dos bolsistas do Programa Aprender com 
Cultura e Extensão da PRCEU, com 1.061 participantes; 

 Colaboração na organização do III 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 Vice-Reitoria 
de Relações Internacionais e CRInts; 

 Colaboração na elaboração do Regimento Interno da Casa de Hóspedes 
Estrangeiros; 

 Colaboração na organização Mostra 30 anos Coral USP Ribeirão; 

 Colaboração na organização do Concerto Especial 30 anos Coral da USP-
Ribeirão; 

 Participação na organização da 18ª Semana de Arte e Cultura da Pró-Reitoria de 
Cultura e Extensão Universitária no período de setembro a novembro de 2013 
com a presença de 4.739 pessoas; 

 Suporte administrativo aos Corais Grupo Madrigal Revivis e Zênite na participação 
do Festival Internacional de Corais em Minas Gerais; 

 Assessoria no cadastro de projetos no Sistema Apolo, em especial o IntraCampus 
2013; 

 Participação na comissão interdisciplinar que desenvolve ações e projetos 
socioambientais e de qualidade de vida junto aos usuários e funcionários do 
Restaurante Central (REFAzer). 

 

 

Grupo Coordenador das Atividades de Cultura e Extensão Universitária do Campus USP de Ribeirão Preto 
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Tabela 02 - Eventos realizados pelo Grupo Coordenador das Atividades de Cultura e Extensão 
Universitária 

Eventos Público Presente 

Cabeça Dinossauro: O Novo Titã Brasileiro 1.061 

Mostra 30 anos Coral da USP Ribeirão 800 

VII Get Together 50 

14º Sarau da Odonto 200 

Concerto Especial 30 anos Coral USP-Ribeirão 30 

Zênite: 30 Anos do Coral da USP-Ribeirão no 11º FIC 40 

Madrigal Revivis: 30 Anos do Coral da USP-Ribeirão no 11º FIC 60 

Exposição Gabriel Borba – Desenhos 20 

Exposição: Revistas Estudantis na USP 1.000 

Exposição de Fotografias 200 

Mogiana Jazz Band Com Tibo Delor 02 

Revisitando o Fado 06 

Grupo de dança livre-EEFERP 200 

Capoeira e Ação Afirmativa: Pluralidade e Igualdade 120 

Teatro – TUSP – Potestade 150 

Palestra - O Novo Paradigma do Trabalho e as Políticas Públicas no 
Mundo Contemporâneo: Espanha e Brasil 

800 

Octeto Vocal - Oficina Da Voz: Treble Voices 710 

Prosa & Poesia-Carlos Drummond De Andrade – Sarau 300 

Concerto do Coral da USP-Ribeirão – Grupo Feminino Zênite 300 

Teatro – TUSP – O Rio 300 

16º Pândegos da Filô 400 

III Simpósio Aprender com Cultura e Extensão 2.849 

 

 Coral da USP Ribeirão Preto 

 Principais atividades  

 Produção, ensaios e regência das apresentações dos 3 grupos 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; 

 Funcionário representante do Campus da USP no Conselho Curador da Fundação 
Pedro II pelo Maestro Sergio Alberto de Oliveira; 

 Funcionário representante da Prefeitura de Campus da USP Ribeirão Preto no 
Grupo Coordenador de Atividades de Cultura e Extensão Universitária do Campus 
USP de Ribeirão Preto. 

 
 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Mostra Coral da USP-Ribeirão 30 anos; 

 Miríades Poéticas – Concert and Discussion – FMRP/Dana Foundation Brains 
Awareness Week; 

 Concerto Especial de 30 anos do Coral da USP Ribeirão na Paróquia Santa 
Ângela; 

 110 anos de fundação da Igreja Santo Antonio dos Pobres; 

 I Congresso Projeto Rondon; 

 Missa Cantada Igreja Nossa Senhora Maria Claret; 

 Apresentação no University Global Partnership Network; 
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 Apresentação na abertura do III Simpósio Aprender com Cultura e Extensão; 

 Apresentação na abertura do III Encontro de Internacionalização Campus de 
Ribeirão Preto; 

 Apresentação na Semana do Livro e Biblioteca na USP; 

 Apresentação no Dia do Doador de Sangue; 

 Apresentação no 3º Fórum de Mestrado Profissional em Enfermagem; 

 Apresentação na abertura da XXII SIPAT da FCFRP; 

 Natal do Coral USP-Ribeirão; 

 Participação do Coral da USP-Ribeirão, Grupos Madrigal Revivis e Zênite no 11º 
Festival Internacional de Corais em Minas Gerais; 

 Apresentação na Missa Cantada de Natal – Paróquia Sta. Tereza D’Ávila; 

 Apresentação no Aniversário Poupatempo; 

 Apresentação no Natal na Esplanada; 

 Apresentação no Natal no INSS. 
 

Tabela 03 - Apresentações do Coral da USP-Ribeirão 

Coral Número de Apresentações 

Grupo Madrical Revivis 09 

Coral Feminino Zênite 14 

Coral Cênico Cia de Riscos 05 

 

 Elaboração de projetos de eventos dos corais para solicitação de recursos 
financeiros nos quais foram liberados R$ 23.950,00 da Pró-Reitoria de Cultura e 
Extensão e R$ 22.080,00 da PUSP-RP. 

 
 

Tabela 04 - Composição dos Corais da USP-Ribeirão 

Categoria Grupo Madrical Revivis Coral Feminino Zênite 
Coral Cênico  
Cia de Riscos 

Aluno - 02 01 

Funcionário 07 06 - 

Docente 01 01 - 

Comunidade Externa 14 08 17 

 

 

 

Grupo Madrigal Revivis 
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Coral Feminino Zênite 

 

 

Coro Cênico Cia Canto de Riscos 
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 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; 

 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, sua história, estrutura, 
funcionamento, cursos e serviços; 

 Garantia de acesso da comunidade USP ao equipamento cultural e 
desenvolvimento de melhorias e manutenção que facilitem o seu uso. 

 
 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Elaboração do Projeto Poeta de Gaveta vol. 20, com 113 inscrições; 

 Exposições realizadas nas finalizações das Oficinas de Fotografia e de Pintura;  
 

 

Exposição Retratos (alunos da Oficina de Fotografia 
Estúdio) 

 

Exposição Dança Butoh 

 

 Realização da 18ª Semana de Arte e Cultura em parceria com o Grupo 
Coordenador das Atividades de Cultura e Extensão Universitária; 
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18ª Semana de Arte e Cultura: Potestade 

 

 

18ª Semana de Arte e Cultura: Octeto Vocal

 Apoio nas inscrições do Programa Nascente; 

 Desenvolvimento de Projeto para a criação de acervo em parceria com o Serviço 
de Comunicação Social e a FFCLRP para participação no Edital Preservação de 
Acervos e Patrimônio Cultural na USP do PRCEU (projeto contemplado a ser 
realizado em 2014); 

 Participação de funcionário na Rede de Cooperação Identidades Culturais; 

 Apoio a apresentação de peças teatrais do TUSP; 
 

 

IX Circuito TUSP de Teatro: Odisséia 

 

IX Circuito TUSP de Teatro:Mateus, 10
 

 Realização de Oficinas de Música; 

  

Natura Musical 
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 Realização de Prosa & Poesia – literatura e sarau; 

 

Prosa & Poesia:Carlos Drummond de Andrade 

 

Prosa & Poesia: Álvares de Azevedo 

 

 Foram realizadas 71 oficinas com um público de 927 pessoas, com 3.495 
participações. 

 

Visitas Monitoradas 

 

Inscrições das Oficinas Culturais 
 

 

Tabela 05 –Eventos de 2011 a 2013 

Ano 
Nº de 

Eventos/Oficinas 
Público 

2011 90 7.294 

2012 91 3.931 

2013 123 4.535 

 

Tabela 06 – Oficinas ocorridas  

Oficinas Nº de Eventos Público 

Oficinas de dança 07 182 

Oficinas de fotografia 14 246 

Oficinas de música 32 324 

Oficinas de pintura 13 101 

Oficinas de teatro 05 74 

Total 71 927 
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Tabela 07 – Eventos ocorridos 

Eventos Nº de Eventos Público 

Programa Nascente – apoio a eventos 01 10 

Iº Foto Contexto – palestras 01 178 

Prosa & Poesia – literatura e sarau 14 192 

Exposições 08 955 

Poeta de Gaveta 01 113 

Visitas Monitoradas 01 34 

Apresentações GTFUSP 05 1.200 

Natura Musical 03 145 

Ações do TUSP - apoio a eventos 12 447 

18ª Semana de Arte e Cultura 06 334 

Total 52 3.608 

 

Espaço Cultural 

O Espaço Cultural do Campus da USP teve em 2013, 149 períodos 
agendados somente no primeiro semestre. A agenda foi desativada no segundo semestre, 
devido à necessidade de adequações e reformas do prédio. 

 Acompanhamento do desenvolvimento do projeto de reforma do Espaço Cultural; 

 Apoio técnico a alguns eventos do segundo semestre que tiveram que ser 
realizados em outros locais. 

 
Tabela 08 – Agendamento do Espaço Cultural  

Unidade 

Nº de períodos agendados 
(manhã / tarde / noite) 

Nº de eventos 

Realizados Não realizados Realizados Não realizados 

EEFERP 04 0 02 0 

EERP 0 0 0 0 

FCFRP 06 0 03 0 

FDRP 0 0 0 0 

FEARP 21 0 07 0 

FFCLRP 12 02 04 02 

FMRP 10 0 01 0 

FORP 03 0 01 0 

OUTROS 20 0 01 0 

PUSP-RP 73 06 17 03 

Total 149 08 36 05 
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Gráfico 01 – Agendamento do Espaço Cultural por Unidade 

 

 
Tabela 09 – Agendamentos de 2011 a 2013 

Unidade 

Nº de períodos agendados 
(manhã / tarde / noite) 

Nº de eventos 

Realizados Não realizados Realizados Não realizados 

2011 434 29 124 13 

2012 341 27 96 09 

2013 
(até junho) 

149 08 36 05 

 

Centro de Visitantes 

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

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, 
entrega de mapas para orientação e sobre inscrições para manifestação de interesse por 
vagas remanescentes. Nessa época são atendidas aproximadamente 1.300 pessoas, 
tanto pessoalmente quanto por telefone. 

 Recepção dos visitantes do Espaço de Exposições – Centro de Visitantes; 

 Suporte ao Ouvidor do Campus; 

 Realização de 22 atendimentos de turmas de escolas e visitantes estrangeiros 
durante o ano, totalizando 1.017 visitantes, para os quais foi proporcionado um 
tour pelo Campus, com a apresentação de sua história, seu patrimônio cultural e 
informações pertinentes aos cursos. 

 

Tabela 10 –Atendimentos de 2011 a 2013 

Ano Nº de Atendimentos Público 

2011 22 737 

2012 25 984 

2013 22 1.017 
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Tabela 11 – Atendimento com tour pelo Campus 

 

 

 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, Centro 
Multidisciplinar de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças (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.  
 
 
 

 Data Origem Perfil 
Nº de 

visitantes 

01 21/02 Diversos países Alunos estrangeiros/FEA 18 

02 27/02 Unidades USP Rib. Calourada unificada 200 

03 05/03 FEA Docente estrangeira 01 

04 15/03 Caconde SP Alunos ensino médio 35 

05 10/04 Taquaritinga-SP Alunos ensino médio 40 

06 11/04 Bebedouro-SP Alunos ensino médio 40 

07 30/04 Arizona-EUA Visitantes estrangeiros 20 

08 15/05 Cravinhos-SP Alunos ensino médio 45 

09 23/05 Araras-SP Alunos ensino médio 45 

10 07/06 Ribeirão Preto Alunos ensino médio 42 

11 15/08 Votuporanga-SP Alunos ensino médio 45 

12 27/08 Votuporanga-SP Alunos ETEC 32 

13 03/09 São João Boa Vista-SP Alunos ensino médio 100 

14 05/09 São José Rio Preto-SP Alunos ensino médio 45 

15 11/09 São Sebast. Paraíso-MG Alunos ensino médio 43 

16 09/10 Ribeirão Preto-SP Alunos ensino médio 40 

17 18/10 Catanduva-SP Alunos ensino médio 35 

18 23/10 Monte Alto-SP Alunos ensino médio 39 

19 06/11 Monte Alto-SP Projeto Ação Jovem 19 

20 08/11 Ribeirão Preto-SP Alunos ensino médio 41 

21 08/11 Brodósqui-SP Alunos ensino médio 50 

22 12/11 Ribeirão Preto-SP Alunos ensino médio 42 

Total 1.017 
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 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 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 PUSP-RP; 

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

 Participação de funcionários como membro indicado pelo Conselho Gestor da 
PUSP-RP junto ao Comitê de Ética da EERP; 

 Participação de funcionários como membro indicado junto ao Comitê da Carreia 
PUSP-RP – Segunda Movimentação; 

 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 socioambientais 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 USP 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 à 
Psicologia e Psicanálise. 

 
 Principais ações desenvolvidas em 2013 

Atendimentos realizados pela equipe do COPI aos alunos do Campus USP-
Ribeirão Preto e servidores da PUSP-RP, que apresentem dificuldades de ordem 
psicológica, conforme a tabela abaixo: 
 

Tabela 12 – Atendimento por Unidade 

Unidade de 
Ensino 

Pessoas 
atendidas 

Número de 
Atendimentos 

FORP 03 16 

FDRP 04 36 

FEARP 05 68 

FCFRP 01 04 

EERP 09 58 

EEFERP 02 16 

FFCLRP 80 940 

PUSP-RP 12 154 

Total 116 1.292 

 

 



Relatório de Atividades 2013                                                                                                           93 

 

Gráfico 02 – Número de atendimentos por unidade 

 

 

Tabela 13 - Número de pessoas atendidas e atendimentos prestados pelo COPI de 2011 a 2013 

 2011 2012 2013 

Pessoas atendidas 150 107 116 

Número de atendimentos 1.268 1.155 1.292 

 

 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/moradores na busca de 
soluções criativas e inovadoras; 

 Continuidade do estágio em parceria com a Psicologia / FFCLRP para 
atendimento de alunos e funcionários com dificuldades psicológicas e problemas 
de álcool e drogas, congregando assistência e formação ao aluno USP; 

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

 
Tabela 14 – Outros projetos na área que merecem destaque 

Programas / 
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. 

200 
06 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 PUSP-
RP encaminhados e/ou 
vindos por procura 
espontânea.  

Atendimentos psicológicos 
e sociais; Visitas 
domiciliares; Reuniões 
técnicas de equipe; 
Orientações e 
encaminhamentos a 
serviços especializados.  
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Cine Cult/ USP “Projeções e Reflexões” 

Durante o ano de 2013, houve seis exibições, alcançando um público direto 
de 200 pessoas. Tivemos quatro exibições e debates que ocorreram no Espaço Cultural 
“Capela” do Campus USP- Ribeirão Preto e duas no Anfiteatro do Direito (FDRP) em 
função da interdição da “Capela”. Os eventos estão especificamente discriminados 
abaixo: 

 

O segredo de Brockback Montain 

Data 20/03/2013 

Debatedores: Ferdinando Martins  

(Docente ECA / USP – Coordenador do Programa USP- Diversidade) 

Público: 12 pessoas 

 

 

 

 

Um encontro com Lacan 

Data: 17/04/2013 

Debatedores: Eduardo Cesar Benedicto 

(Psicanalista Membro da EBP-SP e associado ao CLIN-a.) 

Mauro Moura Mohan (Psicanalista Lacaniano) 

Público: 52 pessoas 

 

 

 

 

Toda nudez será castigada.  

Data: 15/05/2013 

Debatedores: Kátila Kormann Morel 

(Psicóloga e Pós-Graduanda na área de Literatura e Psicanálise 

UFSCAR) 

Público: 46 pessoas 

 

Entre os muros da escola 

Data 12/06/2013  

Debatedor: Claudia Reis 

(Psicanalista membro dos núcleos em Pesquisa em Psicanálise com 

Crianças- 

Ciranda e Psicanálise Toxicomania do CLIN-a - RP) 

Público: 07 pessoas 
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La teta assustada 

Data 18/09/2013 

Debatedor: Giulia Crippa 

(Docente do curso de Ciência da Informação e Documentação da 

FFCLRP e  

Orientadora do Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação 

ECA) 

Público: 52 pessoas 

 

 

 

Amor  

Data 13/11/201 

Debatedor: Bianca Coutinho Dias 

(Psicanalista e Coordenadora do Núcleo de Psicanalise e Arte do CLIN-

a- RP) 

Público: 30 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 à organização das atividades/projetos desenvolvidos no Centro. 
 
 Principais ações desenvolvidas em 2013  

 Projeto de Reeducação Alimentar, coordenado por docente da 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;  

 Início do Projeto sobre a Influência da Emoção no consumo alimentar e nível 
plasmático de grelina, coordenado por docente da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto – USP; 

 Apoio a diversos cursos e treinamentos oferecidos pelo SESMT-RP aos 
servidores do Campus: 

 Brigada de Incêndios; 

 Cursos CIPA; 

 Palestras e Treinamentos diversos. 
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 Parceria com o CEFER em eventos: 

 Caminhada da Saúde; 

 Volta USP; 

 Caminhada da Primavera. 

 Empréstimo do espaço para realização de palestras e treinamentos aos setores, 
seções e serviços da PUSP-RP;   

 Parceria com o USP-Recicla, apoiando atividades realizadas na sede do CMPSPD. 
 

Tabela 15 – Atendimentos nos programas/projetos: 

Programas/Projetos 
Pessoas  

Atendidas 
Atendimentos 

Prestados 

Projeto/Programa de Reeducação Alimentar 191 661 

Projeto sobre a Influência da Emoção no 
consumo alimentar e nível plasmático de grelina  

58 162 

Parceria com SESMT - Saúde e prevenção de 
riscos para o trabalhador do Campus 

266 1.159 

Reuniões e Oficinas USP-Recicla 100 120 

Parceria com o CEFER - Caminhada da 
Saúde,Volta USP, Caminhada da Primavera 

1.950 1.950 

 

 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, sendo, CREU (Blocos A, B, 
C, D, E), Bloco F, Vila Estudantil (Blocos G, H, I, J), Casas dos Pós-Graduandos 
I, II e III e Casa de Hóspedes I e II; 

 Controlar o acesso de pessoas às moradias estudantis; 

 Proporcionar hospedagem aos docentes, funcionários e usuários da 
Universidade, por meio das Casas de Hóspedes. 

 
 Principais ações realizadas em 2013 

 Acompanhamento da construção da Zeladoria e da guarita da Vila Estudantil; 

 Instalação da iluminação de segurança (postes) nos entornos da Casa de 
Hóspedes e Vila Estudantil; 

 Acompanhamento dos procedimentos de segurança da portaria do CREU; 

 Elaboração de projeto de reforma da sala de estudos do CREU; 

 Elaboração do projeto de transferência da lavanderia coletiva para lavanderias 
individuais (nos apartamentos do CREU); 

 Elaboração do projeto de reforma da lavanderia do Bloco F; 

 Aquisição de novo enxoval (roupas de cama, mesa e banho), 2 aparelhos de TV, 
2 micro-ondas, 1 máquina lava-louças, 10 ventiladores e 1 refrigerador para as 
Casas de Hóspedes; 

 Levantamento da situação da vegetação (mato, grama, árvores, arbustos) nos 
terrenos e entorno das moradias, identificando árvores com potenciais riscos de 
queda e focos de vetores para posterior encaminhamento de solicitação de 
providências (ao setor responsável ou ao morador); 

 Vistorias (de entrada e de saída) nas moradias de funcionários e de estudantes 
com a elaboração de laudos (de entrada e de saída); 

 Fiscalização de conduta referente à ocupação e ao uso das moradias de 
funcionários e estudantes; 
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 Fiscalização de controle de animais e acúmulo de lixo nas moradias de 
funcionários; 

 Elaboração de laudos referente às necessidades de reforma das moradias de 
funcionários e de estudantes; 

 Intermediação de conflitos entre usuários das moradias de estudantes e 
funcionários; 

 Realização de 754 serviços de manutenção nas moradias dos funcionários, 
CREU, Bloco F, Vila Estudantil, Casas de Pós-gradução e Casas de Hóspedes: 
 

Tabela 16 – Atendimentos de manutenção 

    Manutenção 

Local 

Elétrica Hidráulica Marcenaria Predial 

CREU / Bloco F / VE / Moradias 283 216 80 105 

Moradias dos Funcionários - - 30 40 

 
Tabela 17 - Desocupações das moradias do Campus 

Rua Nº Data da desocupação 

Nova Milaneza 26 15/03/13 

Técnicos 117 08/03/13 

Velha Milaneza 29 06/05/13 

Técnicos 109 07/06/13 

Técnicos 114 07/06/13 

Napolitana 12 25/06/13 

Técnicos 116 30/04/13 

Biotério 03 17/07/13 

Milaneza 01 02/12/13 

Bambus 10 29/11/13 

 

Tabela 18 – Desocupação das residências 

Ano 2011 2012 2013 

Funcionários 10 10 10 

 
Tabela 19 – Ocupações das moradias do Campus 

Rua Nº Data da ocupação 

Milaneza 03 15/07/13 

Nova Milaneza 19 17/04/13 

Nova Milaneza 21 02/05/13 

Nova Milaneza 22 12/04/13 

Técnicos 112 15/07/13 

Técnicos 116 02/12/13 

Técnicos 117 15/07/13 

 
Tabela 20 – Ocupação das residências  

Ano 2011 2012 2013 

Funcionários 12 03 07 
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Devido às restaurações das moradias, haja vista que são tombadas pelo 
CONDEPHAAT, atualmente, dos 75 imóveis, 40 encontram-se desocupados em reforma 
ou em fase de captação de recursos ou licitação para reforma. 

 
 

Gráfico 03 – Situação das moradias do Campus  

 
 Casas de Hóspedes  

A casa de Hóspedes possui 23 vagas de hospedagem, sendo 11 quartos 
distribuídos em 2 casas para atender visitantes deste Campus, vinculados a Universidade. 
Há tambem 3 quartos com 8 vagas de alojamento para motoristas, para os quais são 
fornecidos alojamento sem ônus. No período, ficam hospedados 97 motoristas no 
alojamento. 

Durante os meses de janeiro a dezembro de 2013, foram realizados 3.816 
atendimentos: 

 
Tabela 21 – Atendimento da Casa de Hóspedes  

Meses Jan Fev Mar Abril Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Nº de 
diárias 

368 228 293 351 335 295 291 330 348 336 268 165 

 
 

Gráfico 03 – Demonstrativo de ocupação da Casa de Hóspedes  

 

No alojamento, foram hospedados 208 motoristas, sem custo, com direito 
ao café da manhã. 
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 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 Sanitária; 

 Controle da qualidade e da temperatura dos alimentos durante a distribuição de 
refeições, respeitando os padrões adequados, de acordo com normas da 
Vigilância Sanitária; 

 Suporte a eventos realizados pela Seção de Práticas Esportivas. 

 
 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Fornecimento de 555.904 refeições; 

 Desenvolvimento do protocolo de planejamento de cardápio anual; 

 Atendimento de 1.904 alunos de cursos de verão, inverno, pré-iniciação 
científica, além dos alunos de intercâmbio; 

 Realização do café da manhã de recepção aos calouros. 
 

Tabela 22 – Relação entre número de refeições servidas e número de funcionários da Seção de 
Alimentação  

Ano N° de Refeições Servidas N° de Funcionários 

2011 596.400 48 

2012 613.060 48 

2013 555.904 43 

 

Tabela 23 – Número de Refeições por mês 

Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

N° de 
Refeições 

- 23.915 61.490 72.901 62.862 55.158 22.392 71.009 57.600 62.111 50.740 15.726 

 
Gráfico 04 – Número de Refeições por mês 
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 Seção de Atendimento Social – Serviço Social 

 Principais atividades  

 Desenvolvimento do Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil 
da Universidade de São Paulo. Consiste em apoios e bolsas disponibilizadas para 
alunos de graduação que apresentem e comprovem dificuldades 
socioeconômicas para se manterem na Universidade; 

 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;  

 Atendimento aos funcionários e seus dependentes para orientações e 
encaminhamentos diversos;  

 Reunião com a Diretoria da Creche para discussão de demanda;  

 Reuniões nas Comissões Assessoras para Assuntos da Moradia Estudantil da 
Graduação e Pós-Graduação; 

 Participação no II Encontro das Assistentes Sociais da Universidade de São 
Paulo; 

 Elaboração e encaminhamento do Projeto Qualidade de Vida na Moradia 
Estudantil para o Programa Aprender com Cultura e Extensão da Pró-Reitoria de 
Cultura e Extensão; 

 Reuniões técnicas da equipe para avaliação e aprimoramento do Programa de 
Apoio à Permanência e Formação Estudantil; 

 Participação de funcionários na Comissão de Avaliação de Critérios de 
Concessão de Bolsas para Estudantes na área de Competência da SAS, 
constituída pelo Superintendente de Assistência Social da Universidade de São 
Paulo. 
 

 Principais ações realizadas em 2013 

 Desenvolvimento do Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil. 
 

Tabela 24 – Programas do Atendimento Social 

Programas Entrevistados Atendidos 

Apoio moradia vaga 995 346 

Apoio moradia auxílio financeiro 995 399 

Auxilio transporte 995 94 

Moradia provisória graduação 129 101 

Moradia de alunos de pós-graduação 46 38 

Moradia provisória de pós-graduandos 13 08 

Apoio alimentação 995 926 

Creche 23 11 

Bolsa livros 836 76 
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 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 Vice-Reitoria de Relações Internacionais da USP – VRERI-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 (CRInts) 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 
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; 

 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; 

 Apoio para a realização de entrevistas via videoconferência previstas nos 
processos seletivos para os programas de mobilidade estudantil da Universidade 
de São Paulo, bem como para o envio de documentos dos candidatos à VRERI-
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 2013 

 Realização de 193 atendimentos a alunos e professores estrangeiros, referentes 
à obtenção de documentos necessários para permanência no Brasil: 

 

 

Gráfico 05 - Evolução no número de atendimentos 
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Gráfico 06 – Estrangeiros por Continente 

 

 
 Criação do Grupo Coordenador das Atividades de Relações Internacionais do 

Campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – GCARI-RP, com o 
objetivo de promover o desenvolvimento de ações de internacionalização 
universitária interunidades no Campus USP de Ribeirão Preto e do qual participam 
representantes docentes das Comissões de Relações Internacionais das diversas 
Unidades de Ensino do Campus, além de um representante do CAPEE e 
representantes discentes de graduação e pós-graduação do Campus de Ribeirão 
Preto; 

 

Foto do GCARI-RP 

 Apresentação de palestra para recepção de alunos estrangeiros da FEARP, nos 
dias 21 de fevereiro de 2013, com a presença de aproximadamente 35 estudantes; 

 Recepção, em parceria com o Centro de Visitantes, da delegação do Rotary 
International – Group Study Exchange, do Reino Unido, em visita ao Campus de 
Ribeirão Preto, no dia 30 de abril de 2012, com o objetivo de conhecer a estrutura, 
ensino e pesquisa da Universidade, especificamente nas áreas da saúde, biologia 
e esportes; 

 Realização do VII Get Together, em conjunto com o Grupo Coordenador das 
Atividades de Relações Internacionais do Campus USP de Ribeirão Preto, no dia 
22 de maio de 2013, no saguão do Restaurante Central do Campus da USP de 
Ribeirão Preto, com a participação de 50 alunos estrangeiros e brasileiros 
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divididos em estandes, representando países como Peru, Índia, Nepal, Paquistão, 
Áustria, Cabo Verde, Colômbia, Chile, França, Portugal, México, Espanha e 
Canadá, nos quais apresentaram aos visitantes do evento materiais e fotos que 
demonstrassem, entre outros aspectos, os costumes, danças, cultura e culinária 
de seus países. Houve ainda apresentação musical, apresentação e miniaula de 
forró, danças típicas por estudantes estrangeiros. Estiveram presentes 
aproximadamente 350 pessoas, entre estudantes, professores e funcionários do 
Campus. 
 

 

Participantes estrangeiros e brasileiros do VII Get Together 
 

 Seleção e início das atividades de uma bolsista por meio do Programa “Aprender 
com Cultura e Extensão” da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP para o 
Projeto “Integração Multicultural no Campus da USP” em Ribeirão Preto, com o 
objetivo de aprimorar e ampliar os serviços oferecidos ao público estrangeiro; 

 Recepção da delegação da University of Hull, do Reino Unido, em visita ao 
Campus de Ribeirão Preto a convite da VRERI-USP, no dia 12 de junho de 2013, 
com o objetivo de conhecer a estrutura, ensino e pesquisa da Universidade, 
especificamente nas áreas de saúde e esportes; 

 Organização, em conjunto com o Grupo Coordenador das Atividades de Relações 
Internacionais do Campus de Ribeirão Preto, de um Concurso de Logotipo para o 
Grupo;  

 Recepção da delegação das Historically Black Colleges and Universities (HBCUs), 
dos Estados Unidos, para reunião com o Grupo Coordenador das Atividades de 
Relações Internacionais do Campus USP de Ribeirão Preto, em visita ao Campus 
de Ribeirão Preto a convite da VRERI-USP, no dia 23 de agosto de 2013, com o 
objetivo de apresentar a estrutura, ensino e pesquisa do Campus; 

 Realização do evento University Global Partnership Network (2013 UGPN 
Meeting), em conjunto com o Grupo Coordenador das Atividades de Relações 
Internacionais do Campus USP de Ribeirão Preto e com a VRERI-USP, realizado 
nos dias 23 a 25 de setembro de 2013, com a participação de 60 professores e 
pesquisadores brasileiros e estrangeiros. A UGPN é uma rede acadêmica de 
colaboração, formada pela Universidade de São Paulo (USP), a North Carolina 
State University (NCSU), nos Estados Unidos, e a University of Surrey, no Reino 
Unido, cujo objetivo é fomentar a colaboração entre acadêmicos das 
universidades participantes. Foram realizadas plenárias para discussão das ações 
previstas para a Rede UGPN, visitas às Unidades de Ensino do Campus, visitas 
aos campi de Pirassununga e São Carlos, além de cerca de 50 apresentações 
sobre os trabalhos dos pesquisadores participantes no Festival of Research; 
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Foto oficial do “2013 UGPN Meeting” 
 

 Organização de videoconferência entre Unidades de Ensino do Campus USP de 
Ribeirão Preto e a Universidade de Kwazulu Natal (UKZN), da África do Sul, no 
dia 03 de outubro de 2013; 

 Realização do “III Encontro de Internacionalização do Campus USP de Ribeirão 
Preto”, em conjunto com o Grupo Coordenador das Atividades de Relações 
Internacionais do Campus USP de Ribeirão Preto, em 22 de outubro de 2013, no 
Auditório do Bloco Didático da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com a 
participação de 70 pessoas. Apresentou palestras sobre oportunidades de 
intercâmbio, bolsas, Programa Ciência sem Fronteiras e informações sobre 
convênios e redes das quais a USP participa. Foi realizada também a exposição 
de 17 pôsteres de alunos do Campus, compartilhando suas experiências de 
intercâmbio; 
 

 

Exposição de pôsteres durante o III Encontro de 
Internacionalização 

 

Palestra durante o III Encontro de Internacionalização 

 

 

Estande do Vice-Consulado Honorário da Itália em Ribeirão Preto - III Encontro de Internacionalização 

 Organização e realização, como parte das atividades do Projeto “Integração 
Multicultural no Campus da USP”, de viagem à cidade de São Paulo, para visita 
ao Museu de Arte Contemporânea da USP, ao Museu Afro Brasil, ao Espaço de 
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Exposições Oca do Ibirapuera e ao Parque do Ibirapuera, no dia 22 de novembro 
de 2013, com a participação de 31 estrangeiros; 

 

Grupo de estrangeiros participantes da visita a museus de São Paulo 

 

 Participação da funcionária no “2013 Tübingen Family Meeting”, realizado na 
Universidade de Tübingen, na Alemanha, nos dias 8 a 12 de dezembro de 2013; 

 Conclusão da reforma e adaptação da casa 7 da Rua Pedreira de Freitas e 
aquisição de móveis e eletrodomésticos para a implantação da “Casa de 
Hóspedes Estrangeiros”. 

 
 Seção Técnica de Práticas Esportivas 

 Principais atividades  

 Oferecimento de cursos de atividades físicas; 

 Expedição de carteirinhas; 

 Agendamento e reservas para os treinamentos das atléticas, reservas semestrais 
para a comunidade USP e solicitações diárias, semanais, mensais; 

 Desenvolvimento dos Programas de Extensão Comunitária – Programas: 

 PEDALUSP, Atletismo Comunitário, Corrida, Musculação, Caminhada e corrida e 
Hatha Yoga; 

 Desenvolvimento dos Programas de Extensão Universitária - Programa de 
Exercícios Físicos e Envelhecimento Saudável (PEFES); 

 Musculação: São desenvolvidas atividades integradas, que objetivam o 
treinamento de força e resistência muscular com o uso de aparelhos para a 
prática dos exercícios; 

 Voleibol Adaptado: Atividade esportiva para pessoas com idade mínima de 50 
anos que buscam melhorar a flexibilidade, resistência aeróbica e localizada 
utilizando a modalidade de voleibol com regras adaptadas para o jogo; 

 Treinamento Funcional: O Treinamento Funcional é uma técnica de 
treinamento físico que tem como base a utilização dos padrões fundamentais 
do movimento humano (empurrar, puxar, agachar, girar, lançar, dentre outros), 
envolvendo a integração do corpo todo para gerar um gesto motor específico 
em diferentes planos de movimento, tornando o corpo humano uma máquina 
de locomoção mais eficiente; 

 Caminhada da Saúde: A proposta do programa consiste no aprendizado e 
realização de algumas técnicas relacionadas a estruturas rítmicas de duração 
e intensidade das passadas, associadas à frequência cardíaca mais adequada 
aos objetivos que se pretende atingir. Controle da gordura e peso corporal; 
melhoria das funções respiratórias, cardiovasculares e funcionais; redução da 
pressão arterial em repouso; promoção do bem estar psicológico e social; 
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 Yoga: É uma prática psicofísica que cuida do corpo e da mente por meio de 
várias técnicas e busca integrar as polaridades representadas por THA - 
energia receptiva, lunar, individual, introspectiva, microscópica e HÁ - energia 
expansiva, solar, coletiva, macroscópica. É nessa integração que o praticante 
vive um estado de consciência além do eu, um estado transpessoal integrado 
com o Universo, de criatividade e cura; 

 Reeducação Postural: São desenvolvidas atividades para identificar, 
desenvolver e avaliar os desequilíbrios mecânicos, enfatizando a consciência 
e a percepção corporal, despertando atitudes e movimentos corretos que 
beneficiam a morfologia; 

 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; 

 Estagiários da EEFERP; 

 Programas de apoio à FMRP nas atividades de Campo em diversas áreas de 
pesquisa; 

 Apoio e atividades supervisionadas à recepção dos calouros; 

 Apoio e atividades à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes desta 
Prefeitura. 

 Ginástica Laboral – Atividades laborais para os servidores das Unidades e 
Prefeitura deste Campus. 

 
 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Aplicação do Regulamento para utilização do CEFER; 

 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 Prefeitura do Campus de Ribeirão 
Preto; 

 Conclusão da reforma do Setor aquático; 

 Reconstrução da sala de máquinas do Setor Aquático; 

 Reestruturação do antigo Refeitório Central ao CEFER; 

 Readaptação do Bloco B; 

 Controle dos atestados médicos e cadastros, obrigatórios para a obtenção do selo 
para os alunos, professores e servidores; 

 Confecção de carteirinhas para alunos, treinadores e comunidade externa; 

 Aquisição de equipamentos esportivos, materiais de musculação e para atividades 
físicas; 

 Aquisição de mobiliários novos; 

 O setor aquático do CEFER esteve fechado para manutenção, troca de filtro e 
reestruturação da casa de máquinas por um período de 147 dias. 
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Tabela 26 – Carteirinhas expedidas 

Tipo 2011 2012 2013 

Amarela (Comunidade USP) 737 1.538 131 

Verde (Comunidade externa) 542 451 591 

Total 1.279 1.989 732 

 

Tabela 27 – Selos expedidos  

Unidade 2011 2012 2013 

FMRP 225 478 269 

FFCLRP 192 378 426 

FEARP 79 162 222 

EERP 58 110 160 

FORP 31 46 55 

FDRP 17 37 52 

FCFRP 59 12 07 

EEFERP 37 114 116 

PUSP - RP 21 125 162 

ECARP 13 69 86 

CIRP 05 07 03 

Outras Unidades - - 12 

Total 737 1.538 1.570 

 
Tabela 25 – Reservas das Instalações Esportivas  

Local Semanal Mensal 

Campo de futebol Oficial 23h 92h 

Campo Society 25h 100h 

Ginásio de Esportes 68h 272h 

Piscina 47h 188h 

Pista de atletismo 26h 104h 

Quadra externa coberta 45h 180h 

Quadras descobertas 46h 184h 

Sala (06) de Espelhos 44h 176h 

Sala de Musculação 31h 124h 

Sala (07) Tatame 55h 220h 

Sala 01 Bloco C 19h 76h 

Sala 02 Bloco C 16h 64h 

Sala 03 Bloco C 10h 40h 

 
 Atividades de Ensino 

Ofereceu um total de 164 cursos divididos em 67 modalidades esportivas, 
disponibilizando vagas para 1.832 usuários. 
 

 Alunos matriculados em atividades físicas, esportivas, aquáticas e de 
extensão comunitária 

No primeiro semestre foram atendidos 994 usuários e no segundo semestre 
foram atendidos 838 usuários. 
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  Eventos realizados 

Apesar da interdição da utilização nas dependências do CEFER (Setor 
aquático), houve muitos eventos colaborando com o bem estar e a saúde da comunidade 
uspiana e comunidade externa. 

 
Tabela 28 – Eventos realizados pelo CEFER 

Data Atividades Participantes 

13/04/2013 
1º Troféu Universitário de Natação do 
CEFER 

55 

14/04/2013 IX Caminhada da Saúde 500 

17/05/2013 III Torneio de Voleibol Misto do CEFER 96 

06/04/2013 a 01/06/2013 
VIII Torneio de Futsal Feminino do 
CEFER 

288 

09/06/2013 XI Volta USP Ribeirão Preto 1.200 

17/08/2013 XIX Torneio de Futsal Masculino 288 

18/08/2013 VIII Torneio de Xadrez do CEFER 240 

24/08/2013 1º Torneio de Tênis de Mesa do CEFER 
Masc. 20 
Fem.  02 

25/08/2013 1º PEDALUSP 120 

21/09/2013 VIII Festival de Atletismo 24 

22/09/2013 VIII Caminhada da Primavera 650 

16/10/2013 IX Torneio de Tênis do CEFER 26 

18/10/2013 
II Torneio de Basquetebol 3 x 3 do 
CEFER 

63 

27/10/2013 1º Triathlon Rápido do CEFER 56 

09/11/2013 2º Revezamento Aquático do CEFER  

 
 

 

1º Troféu Universitário de Natação do CEFER 

 
IX Caminhada da Saúde 
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1º PEDALUSP 

 

1ºTorneio de Tênis de Mesa do CEFER 

 

 
VIII Caminhada da Primavera 

 
 

Tabela 29 – Frequência de usuários do CEFER 

Mês 
Entrada Principal 

N° utilização 

Janeiro 12.106 

Fevereiro 15.197 

Março 33.134 

Abril 36.312 

Maio 40.205 

Junho 28.784 

Julho 8.915 

Agosto 33.221 

Setembro 35.524 

Outubro 28.753 

Novembro 30.729 

Dezembro 15.488 

Total 318.368 
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Tabela 30 – Utilização das dependências do CEFER 

Mês 

Sala de musculação do 
Bloco C 

Piscina 

Nº de usuários Nº de usuários 

Janeiro 725 857 

Fevereiro 939 878 

Março 2.320 1.577 

Abril 2.457 2.055 

Maio 2.109 750 

Junho 2.302 147 

Julho 1.977 0 

Agosto 2.535 0 

Setembro 2.217 0 

Outubro 2.378 0 

Novembro 2.009 128 

Dezembro 857 369 

Total 22.825 6.761 
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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 das áreas comuns e das Unidades de 
Ensino e Pesquisa e Órgãos Centrais lotados no Campus da USP de Ribeirão Preto. 

 

Tabela 01 - Recursos humanos 

Serviço / Seção Básico Técnico Superior Total 

Chefia da Divisão 02 06 01 09 

Seção de Manutenção Hidráulica 06 01 - 07 

Seção de Manutenção Elétrica 07 - - 07 

Seção de Manutenção Predial 15 - - 15 

Seção de Oficinas 03 03 - 06 

Seção de Oficinas de Precisão 06 13 - 19 

Seção de Transportes 20 02 - 22 

Serviço de Áreas Verdes e Meio 
Ambiente  

03 02 01 06 

Seção de Parques e Jardins 24   24 

Total 86 27 02 115 

 

 Principais atividades  

 Prestação de serviços de apoio de infraestrutura para as áreas comuns e 
Unidades de Ensino e Pesquisa e Órgãos Centrais 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; 

 Gestão da reciclagem de lâmpadas fluorescentes; 

 Apoio administrativo para as seções de Parques e jardins, Manutenção Predial, 
Seção de Oficinas, Oficinas de Precisão e Serviço de Áreas Verdes e Meio 
Ambiente; 

 Participação e auxílio na elaboração de projetos ambientais; 
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 Emissão de relatório para as cobranças dos serviços prestados pelas seções da 
DVMANOP; 

 Participação de funcionários como membro da Comissão de Qualidade e 
Produtividade do Campus USP de Ribeirão Preto; 

 Levantamento de patrimônio dos móveis e equipamentos das seções; 

 Elaboração de pedidos de providencia; 

 Elaboração de ofícios, folhas de informação e tramitação de processos e 
protocolados; 

 Elaboração de chamados técnicos; 

 Acompanhamento e atualização do PPRA; 

 Acompanhamento e relatório dos boletins de frequência; 

 Projetos de manutenção e preservação de áreas verdes. 
 

 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Limpeza da área de expansão; 

 Atualização dos dados para o cadastro dos imóveis "próprios universitários" para 
manutenção do Sistema de Gerenciamento de Imóveis do Estado de São Paulo; 

 Atualização do cadastro predial dos próprios das Unidades; 

 Fiscalização de obras, como sinalização viária e recuperação asfáltica, construção 
de calçadas, colocação de placas de sinalização, colocação de alambrados. 

 

Tabela 02 - Fiscalização de obras concluídas  

Obra 

Reforma da Casa 01 da Rua do Biotério 

Fornecimento e instalação de linha de segurança em diversos imóveis da PUSP-RP 

Reforma do Biotério II (Canil) da FORP 

Infraestrutura para instalação de grupo motor-gerador na Rádio USP, Antena da Rádio 
USP, Guarda Universitária e Restaurante do Campus. 

Reforma da Caixa D’água do prédio da Radiologia – Bloco Q da FORP. 

Construção de alambrados no Campus 

Construção de cercamento em alambrado no Mirante.  

Execução de recomposição de pavimentos, calçadas de acesso, rampas de rua, lombo 
faixas e faixas de pedestres. 

 

 Instalação de um gradil no canteiro central da Av. Prof. Dr. Hélio Lourenço de 
Oliveira para obrigar os usuários de transporte coletivo a utilizarem passarela 
garantindo assim, a segurança dos pedestres; 

 Construção de escada de alvenaria na calçada do Hospital das Clínicas; 

 Reforma do estacionamento do prédio da Prefeitura do Campus USP de Ribeirão 
Preto; 

 Reforma da Guarita da entrada da Avenida Bandeirantes; 

 Sinalização da entrada provisória do Campus; 

 Posicionamento Técnico sobre a árvore Ficus elástica a pedido da Secretaria de 
Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto; 

 Elaboração de projeto de restauração da reserva ecológica do Campus, 
degradada pelo incêndio de 2011, conforme resumo do projeto e cronograma de 
implantação, manutenção e fiscalização apresentado abaixo: 
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O cronograma foi elaborado de acordo com Artigo 11º da Resolução SMA - 
08, de 31.01.2008, considerando-se períodos com maior e menor índice pluviométrico, 
temperaturas amenas e elevadas no decorrer do ano, devendo ser seguido por três anos. 

Durante os períodos com maiores índices pluviométricos e temperaturas 
elevadas (↑ IP/ T) serão previstas ações de plantio e replantio, separados em dois 
trimestres: outubro, novembro e dezembro considerados próprios ao plantio e replantio e, 
meses de janeiro, fevereiro e março, mais voltados às ações de manutenção; enquanto 
que nos períodos com menores índices pluviométricos e temperaturas amenas (↓ IP/T), 
preveem-se ações de manutenção, principalmente, a irrigação que é essencial para o 
desenvolvimento das plantas. Observe-se que esse cronograma poderá sofrer 
adequações conforme a sazonalidade dos períodos com maiores ou menores índices 
pluviométricos, visto que são ações propostas para três anos. 

 
Tabela 03 – Plano de recuperação proposta para a área de reserva ecológica 

Cronograma Área Nº de mudas Manutenção 

Recuperação 2013 6,10 ha 10.000 (P) (NP) 2013/2014/2015 

Recuperação 2013/2014 8,28 ha 6.900 (P) 2014/2015/2016 

Recuperação 2014/2015 9,26 ha 7.718 (P) 2015/2016/2017 

Recuperação 2015/2016 6,15 ha 5.126 (P) 2016/2017/2018 

Total 29,79 ha 27.744 5 anos 

 

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

A manutenção de áreas verdes é desenvolvida sazonalmente, sendo que 
no período de chuva (novembro a maio), os serviços são feitos preferencialmente na área 
urbanizada e no período de estiagem (junho a outubro), os serviços são feitos na área 
rural. 

 

 Principais atividades  

 Supervisão da fiscalização do trabalho prestado pelas empresas terceirizadas, 
contratadas para manutenção das áreas verdes do Campus; 

 Fiscalização do trabalho prestado pelas empresas terceirizadas, contratadas para 
manutenção das áreas verdes do Campus; 

 Manutenção dos jardins e áreas verdes do Campus e prédios da PUSP-RP; 

 Transporte dos resíduos orgânicos (folhas, galhos, podas de jardins da PUSP-RP 
e Unidade de Ensino e Pesquisa);  

 Prevenção e combate a incêndios florestais;  

 Manutenção dos aceiros;  

 Roçadas mecânicas e manuais dos aceiros;  

 Extração de árvores mortas e doentes; 

 Controle de formigas;  

 Execução do Plano de Manejo do carrapato-estrela no Campus; 

 Colheita de sementes para produção de mudas no viveiro; 

 Serviços diversos com a Retroescavadeira para atender as áreas de hidráulica, 
engenharia da PUSP-RP e as Unidades do Campus; 

 Orientação a alunos do curso de Biologia, como por exemplo, a orientação na 
floresta quanto à identificação de módulos e espécies florestais, colheita e 
beneficiamento de sementes, localização de matrizes nas áreas de colheitas, 
orientação de plantio para calouros e localização de espécies na área urbanizada 
do Campus para pesquisa;  
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 Orientação na área de arborização, reflorestamento, jardinagem e paisagismo nas 
Unidades de Ensino; 

 
 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Manutenção das estradas rurais; 

 Manutenção das mudas do viveiro; 

 Organização, montagem do rocambole de mudas para plantio; 

 Plantio de 8.000 mudas de espécies pioneiras; 

 Apoio técnico nas roçadas, aceiros; 

 Aplicação de herbicida para controle de ervas daninhas nas áreas do Campus e 
Reflorestamento; 

 Acompanhamento da Polícia Florestal para realização de vistoria; 

 Acompanhamento e orientação de podas realizadas pela CPFL e pela empresa 
que está realizando o serviço de iluminação no Campus. 

 Participação de funcionários como membro da Comissão de Meio Ambiente do 
Campus USP de Ribeirão Preto; 

 Participação de funcionários como membro da Grupo de Trabalho da Floresta do 
Campus USP de Ribeirão Preto 

 Produção de 30.000 mudas florestais nativas para reposição de árvores extraídas 
no Campus; 

 Manutenção de aproximadamente 22 vasos ornamentais por mês; 

 Vistoria e controle de formigas em 100% da área do Campus; 

 Coleta de resíduo orgânico, aproximadamente 60 toneladas. 
 

 

Plantio de grama na Vila Estudantil 

 

Cascalhamento da estrada 
 

 

Execução de aceiros              Plantio 
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Linha de plantio com espécies pioneiras      Preparo de rocamboles para o plantio de mudas 

 
 Seção de Oficinas  

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

 

 Refrigeração 
 

 Principais Atividades 

 Reparos em câmaras de refrigeração, sistemas de resfriamento e trocadores de 
calor; 

 Instalação de tubulações de refrigeração;  

 Instalação e ajuste de controles e dispositivos reguladores;  

 Substituição de componentes;  

 Fabricação de componentes de refrigeração;  

 Teste de pressão;  

 Linhas de sucção e líquidos;  

 Instalação e fixação das unidades condensadora e evaporadora;  

 Instalação e fixação dos componentes do sistema de refrigeração;  

 Evacuação e desidratação de circuito de refrigeração;  

 Teste vazamento;  

 Coleta de fluido refrigerante;  

 Controle e redução de emissões e/ou vazamentos de fluidos refrigerantes. 
 

 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Manutenção de câmaras frias do Restaurante; 

 Conserto de geladeiras e freezers das Seções da PUSP-RP; 

 Supervisão do serviço de instalação de novos aparelhos de ar condicionado por 
empresas terceirizadas; 

 Conserto de câmaras frias das Unidades (FCFRP, FMRP, FFCLRP, 
SVOI/CEMEL); 

 Conserto de equipamentos que possuem sistemas de refrigeração do restaurante; 

 Manutenção e troca de filtros dos bebedouros e purificadores de água da PUSP-
RP; 

 Conserto de equipamentos de laboratórios das Unidades que possuem 
laboratório, como geladeiras, liofilizadores, criostatos, centrífugas refrigeradas, 
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máquinas de gelo, estufas refrigeradas, incubadoras shaker e sistemas de 
refrigeração em geral. 

 

 Serralheria 
 

 Principais Atividades:  

 Cortes de tubos, alumínios, acabamentos de peças e soldas; 

 Modelagem de barras perfiladas de materiais ferrosos; 

 Confecção, reparo e instalação de peças em chapas de metal, ferro galvanizado; 

 Confecção de esquadrias, portões, grades. 

 

 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Confecção de gaiolas para plano de manejo de carrapato-estrela no Campus; 

 Confecção de corrimão para a escada do Restaurante; 

 Colocação de telas mosqueteiras nas lixeiras do Restaurante; 

 Confecção de escadas para acesso de pesquisadores ao lago, que se encontra 
cercado; 

 Melhoria no sistema de ventilação da casa de máquinas do Restaurante; 

 Conserto e manutenção geral de serralheria; 

 Confecção e manutenção em portões do Campus; 

 Confecção de grades de proteção e suportes em geral. 

 
 Seção de Manutenção Predial 

 Principais Atividades:  

 Manutenção e construção dos prédios pertencentes à Prefeitura do Campus USP 
de Ribeirão Preto;  

 Elaboração de orçamentos referentes às manutenções de prédios. 

 Manutenção de telhados;  

 Serviço de pintura. 
 

 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Conserto do telhado e pintura interna e externa da casa 11 da Rua Pedreira de 
Freitas (GATMO); 

 Remoção da banca de frutas e construção de calçada em frente ao Terminal de 
ônibus do HC; 

 Ajuste em pista de alimentação e colocação de fitas antiderrapantes no 
Restaurante; 

 Reforma da parte hidráulica para instalação de lavadoras no Bloco F; 

 Pintura do corredor interno e portas do Prédio da Administração da PUSP-RP; 

 Construção de bases para o reservatório de água para combate a incêndio e 
irrigação da floresta; 

 Pintura do portão de entrada da USP da Avenida Bandeirantes; 

 Conserto e revisão de caixas de passagem de fibra ótica no Campus a pedido do 
DTI; 

 Adequação e reforma das edículas da casa 7 da Rua Pedreira de Freitas para 
posto de vigia; 

 Reforma da antiga casa de ovelhas no Biotério Geral para o plano de manejo do 
carrapato-estrela. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Telhado
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 Seção de Manutenção Elétrica 

 Principais Atividades:  

 Manutenção de equipamentos e fiação elétrica; 

 Manutenção elétrica preventiva em motores e máquinas; 

 Instalação de faixas; 

 Troca de lâmpadas. 
 

 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Adequação do comando das bombas R3 - ligação de motores e sistema de nível; 

 Adequação do comando das bombas R2- ligação de motores e painel; 

 Adequação da instalação elétrica do módulo da Creche Carochinha; 

 Adequação da iluminação do Setor de Eletrônica na Seção de Oficinas de 
Precisão; 

 Manutenção de cabines 13.8 KV; 

 Fiscalização de serviços de instalação da nova iluminação de LED no Campus; 

 Adequação da instalação elétrica da casa 21 (SESMT); 

 Apoio às Unidades - FCFRP - Verificação de queima do Trafo do prédio; 

 Instalação elétrica nos pontos para ampliação da ilha do refeitório do Restaurante; 

 Adequação da alimentação da bomba de incêndio na Vila Estudantil; 

 Adequação no sistema de alarme de incêndio do Bloco F; 

 Instalação de postes de iluminação na área das passarelas das quadras externas 
do CEFER; 

 Instalação de postes de iluminação nas Casas de Hóspedes; 

 Passagem e instalação de cabos de alimentação da fábrica de maravalha do 
Biotério; 

 Desligamento dos equipamentos do Restaurante para adequação do piso da 
cozinha;  

 Instalação de esteiras no CEFER; 

 Manutenção de geradores; 

 Instalação do sistema comando de nível nos tanques de água do reflorestamento; 

 Infraestrutura para iluminação box truss; 

 Auxílio na extração de uma árvore na Rua dos Técnicos em caráter emergencial, 
com risco de queda; 

 Colocação de poste para instalação de máquina fotográfica no capivaroduto, para 
monitorar a passagem de capivaras e demais animais; 

 Instalação de poste na casa 33 da Rua Clóvis Vieira para aumento de carga, 
passado para 38 kw; 

 Instalação de câmeras para monitoramento de maritacas e outros pássaros no 
Campus; 

 Instalação de luminárias de emergência na piscina, quadra, portaria do campo, 
banheiros do campo e nas quadras externas do CEFER; 

 Instalação do sistema comando de nível nos tanques de água do reflorestamento; 

 Instalação de luminárias refletivas na Sala do Pregão do prédio da PUSP-RP e no 
setor de eletrônica da Seção Oficinas de Precisão, melhorando a eficiência de 
iluminação; 

 Troca de aproximadamente 4.200 lâmpadas; 

 Retiradas de galho na rede de alta tensão. 
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Instalação de câmeras para monitoramento 

 

Instalação comando de nível nos tanques 

 
 

 

Instalação de luminárias refletivas 

 

 

Instalação de luminárias refletivas 

 

           Retirada de galho na rede alta tensão 

 
 Seção de Manutenção Hidráulica 

 Principais atividades: 

 Manutenção e instalação hidráulicas; 

 Ligações de água e extensão de redes; 

 Instalação e manutenção de redes de esgoto;  

 Conserto e manutenção de hidrômetros; 

 Limpeza e manutenção de caixas d’água e reservatórios; 

 Conserto e manutenção de bombas; 

 Fiscalização do serviço de análise da qualidade de água, feita por empresa 
terceirizada. 
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 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Substituição de três reservatórios de latão antigos por novos, de fibra de vidro, 
com a capacidade de 20m³ para combate a incêndios e irrigação; 

 Acompanhamento da construção de mais um reservatório para ampliação de 
reserva de água de 500m³ para 1.000m³; 

 Adequação das bombas dos Reservatórios 2 e 3, para proporcionar maior 
durabilidade; 

 Aquisição e instalação de uma nova bomba de 9.000 m³ para o Reservatório 2 e 
uma de 18.000m³ para o Reservatório 3; 

 Substituição de 87 metros de rede de esgoto na Rua Lucien Lison; 

 Instalação de 200m de rede de água de 3’’ da mina até o reservatório situado 
próximo à Seção de Parques e Jardins;  

 Análises da quantidade de cloro na água duas vezes por dia em três pontos da 
rede; 

 Limpeza dos abrigos das bombas dos reservatórios 2 e 3 semanalmente. 

 Acompanhamento da recuperação do poço 1 e manutenção dos reservatórios de 
água R2 e R3; 

 Levantamento das caixas d’agua dos imóveis da PUSP-RP e dos órgãos centrais 
lotados no Campus.  

 
 Seção de Transportes 

A Seção de Transportes da Prefeitura do Campus possui uma frota 
composta de 49 veículos, entre ônibus, caminhões, vans, veículos de pequeno porte e 
motocicletas. 

A gestão da frota é feita pela Divisão de Manutenção e Operação 
juntamente com a Seção de Transportes. 

 

Tabela 03 – Carros da frota PUSP-RP  

Marca/Modelo 
Ano 

Situação 
Fabricação Modelo 

Gm/Astra Sedan Advantage 2009 2010 Frota Própria 

Fiat/Palio Week Trekking 1.6 2012 2013 Locado 

Fiat/Palio Week Trekking 1.6 2012 2013 Locado 

Fiat/Palio Week Trekking 1.6 2012 2013 Locado 

Fiat/Palio Week Trekking 1.6 2012 2013 Locado 

Fiat/Palio Week Trekking 1.6 2012 2013 Locado 

Fiat/Palio Week Trekking 1.6 2012 2013 Locado 

Fiat/Grand Siena Essence 1.6 2012 2013 Locado 

Mb/Lk 1114 1983 1983 Frota própria 

Gmc/12.170 1998 1998 Frota própria 

Mb/L 1513 1985 1985 Frota própria 

Vw/Kombi 1.4 Flex Std 2006 2007 Frota própria 

Ford/F-350 G 2006 2006 Frota própria 

Vw/Kombi 1.4 Flex Std 2006 2007 Frota própria 

Ford/F-350 G 2005 2005 Frota própria 

Vw/Kombi 1.4 Flex Std 2009 2010 Frota própria 

I/Ford Ranger Xl 13p 3.0 Cd 4x4 2009 2010 Frota própria 

Vw/Kombi 1.4 Flex Std 2009 2010 Frota própria 

Mahindra/Scorpio Pkp Cd 4x4 2009 2009 Frota própria 
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Vw/Kombi 1.4 Flex Std 2009 2010 Frota própria 

I/Mb Sprinter 313 Cdi 2009 2010 Frota própria 

Vw/Kombi 1.4 Flex Std 2012 2013 Locado 

Vw/Kombi 1.4 Flex Std 2012 2013 Locado 

Gm/S-10 2.5 Lt Cd 4x2 2012 2013 Locado 

Vw/Kombi 1.4 Flex Std 2012 2013 Locado 

I/Ford Ranger Xls 2.5 Cs 4x2 2012 2013 Locado 

Gm/S-10 2.5 Lt Cd 4x2 2012 2013 Locado 

Gm/S-10 2.5 Lt Cd 4x2 2012 2013 Locado 

Gm/S-10 2.8 Ls Cd 4x4 2012 2013 Locado 

Gm/S-10 2.8 Ls Cs 4x4 2012 2013 Locado 

I/Ford Ranger Xls 2.5 Cs 4x2 2012 2013 Locado 

I/Ford Ranger Xls 2.5 Cs 4x2 2012 2013 Locado 

Gm/S-10 2.8 Ls Cd 4x4 2012 2013 Reserva técnica 

Gm/S-10 2.5 Lt Cd 4x2 2012 2013 Locado 

Gm/S-10 2.8 Ls Cd 4x4 2012 2013 Locado 

Mb/O 371 Rse 1993 1993 Frota própria 

Vw/16.210 Co Caio Alpha Al 1997 1998 Frota própria 

Mb/Mpolo Torino Gva 1998 1999 Frota própria 

Mb/Induscar Apache A 2003 2003 Frota própria 

Vw/17.260 Eot Induscar Apache 2006 2006 Frota própria 

I/Ford Transit Revescap 2.4 
16l/15p 

2009 2009 Frota própria 

Vw/9.150 Eod Induscar Foz 
2.400 

2009 2010 Frota própria 

Renault/Master Bus 2.4 Eurolaf 
16l Te 

2012 2013 Locado 

Yamaha/Lander Xtz 250 2013 2013 Frota própria 

Yamaha/Lander Xtz 250 2013 2013 Frota própria 

Yamaha/Lander Xtz 250 2013 2013 Frota própria 

Yamaha/Lander Xtz 250 2013 2013 Frota própria 

Yamaha/Lander Xtz 250 2013 2013 Frota própria 

Yamaha/Lander Xtz 250 2013 2013 Frota própria 

 

 Principais Atividades 

 Atendimentos internos e externos ao Campus, tais como o transporte de 
passageiros, documentos, materiais e animais e viagens. Além dos atendimentos 
agendados no decorrer do dia, existem também atendimentos de rotina, são eles: 

 Disponibilizado um motorista para a Seção de Manutenção Elétrica; 

 Disponibilizado um motorista para a Seção de Informática para facilitar a 
locomoção dos técnicos nos atendimentos realizados e para transportar 
equipamentos; 

 Disponibilizado um motorista para o Biotério Geral para os atendimentos de 
entrega de animais, ração e maravalhas; 

 Um motorista diariamente faz o serviço de comunicação entre as Seções, 
transportando documentos da Seção de Expediente até as Unidades, 
Serviços e Seções do Campus;  

 Atendimentos eventuais e urgentes (internos ou viagens), principalmente do 
Gabinete do Prefeito do Campus. 
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São disponibilizados aos alunos e funcionários do Campus dois ônibus 
circulares para o transporte interno, no período das 6h00 às 24h00, de segunda-feira a 
sexta-feira. 

No segundo semestre de 2013, o serviço de ônibus circular foi terceirizado, 
ficando a gestão do contrato a cargo da Seção de Transportes. Com isso foi possível 
efetivamente colocar um veículo extra para atender a demanda gerada no horário do 
almoço, a adequação do trajeto e da grade de horários do ônibus circular da USP, 
minimizando assim o tempo de espera nos pontos de ônibus. 

 
 Principais ações desenvolvidas em 2013 

Tabela 05 - Número de atendimentos e viagens realizadas 

Mês Atendimentos Viagens 

Janeiro 125 22 

Fevereiro 143 26 

Março 187 30 

Abril 197 27 

Maio 178 23 

Junho 140 12 

Julho 143 12 

Agosto 207 25 

Setembro 189 26 

Outubro 266 28 

Novembro 196 22 

Dezembro 97 16 

Total 2.068 269 

 
Tabela 06–Viagens atendidas aos Departamentos vinculados ao Campus da Capital 

Unidades vinculadas ao Campus da Capital Atendimentos 

Departamento de Saúde 08 

SESMT 03 

USP Recicla/Agência USP de Inovação 21 

SAS - Creche 30 

Total 62 

 

Tabela 07–Viagens atendidas às Unidades do Campus 

Unidades  Atendimentos 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas  03 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. 02 

Faculdade de Educação Física e Esportes 01 

Faculdade de Odontologia 04 

CIRP 01 

FZEA – Pirassununga 01 

Total 12 

 

 Revisão geral da mecânica e elétrica do veículo MB/l 1513, ano 1985 e ainda 
troca da carroceria e do motor turbinado e a instalação do climatizador; 

 Revisão geral da mecânica e elétrica do caminhão Bombeiro, GMC/12.170 e ainda 
da bomba hidráulica e no tanque de água; 

 Participação de funcionários do processo de leilão dos veículos recolhidos; 
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 Efetivo apoio ao processo de troca de grande parte da frota por veículos locados; 

 Acompanhamento e apoio no processo de aquisição de motos novas, mais 
potentes e com sistema de iluminação mais moderno de uso da Guarda 
Universitária; 

 Padronização de todas as viaturas da Guarda Universitária, conforme layout da 
Superintendência de Segurança; 

 Participação dos funcionários da Seção nos cursos de primeiros socorros e 
brigada de incêndio oferecido pelo SESMT 

 Acompanhamento na aquisição de um tanque aéreo com capacidade de 15.000 
litros para abastecimento de máquinas agrícolas e geradores de energia elétrica; 

 Melhoria da infraestrutura da Seção de Transporte, com a instalação de ar-
condicionado, troca de geladeira, fogão, armários, a aquisição de uma TV de Led 
de 46 polegadas na sala de apoio dos motoristas e a troca do mobiliário das salas 
da administração da Seção. 

 

  
Renovação da frota 

 

 
Aquisição de móveis novos 

 

 Oficinas de Precisão 

 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; 
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 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 na área de mecânica, eletrônica, vidraria; 

 Elaboração de projetos, construção e manutenção de móveis e artefatos de 
madeiras. 
 

 Principais ações desenvolvidas em 2013 

Mecânica 

 Confecção de placas de acrílico para suporte de lâminas de vidro;  

 Confecção de pino livre para mola simples;  

 Confecção de suportes de lâminas individuais de vidro; 

 Confecção de plataforma de acrílico para teste de ratos;  

 Confecção de cubas de eletroforese;  

 Confecção de fonte de eletroforese;  

 Confecção de dispositivo de microtração; 

 Confecção de ganchos para banho de órgãos;  

 Confecção de pentes e espaçadores para mini gel de poliacrilamida para sistema 
HOEFER; 

 Confecção de suporte de acrílico para cânulas-guia: presilhas de fixação de haste;  

 Cortes de tubo de ensaio, hastes de macerador de tecidos: adaptador e acessório 
para célula de carga;  

 Confecção de placas de vidros para fonte de eletroforese;  

 Usinagem de ossos para peças de ensaio: confecção de dispositivos para ensaios 
dinâmicos diversos: corte de cânulas para estudos fisiológicos; 

 Confecção de big jack;  

 Confecção de guilhotinas;  

 Confecção de contentores de inox para cobaias;  

 Condicionamento de peças anatômicas (Suporte Mulligan) para a revitalização do 
Museu de Anatomia Humana;  

 Confecção de ofidiário; 

 Confecção de base para teste de oftalmologia; 

 Confecção de triturador de ossos;  

 Confecção de refletores para plantas (suporte);  

 Confecção de suporte de base para microscópio; 

 Confecção de suporte de pipeta; 

 Confecção de matrizes para injeção de silicone, caixas de acrílico para colagem 
e ajustes em geral;  

 Confecção de registros hidráulicos, peças para trator, escavadeiras, veículos e 
outros equipamentos. 

 

Eletrônica 

 Caixa de esquiva;  

 Conserto de plataforma de acrílico;  

 Conserto de fonte de energia do Espectrofluoromêtro;  

 Desentupimento de 02 ferrolhes de HPLC;  

 Conserto de bomba vácuo;  

 Calibração no aparelho dinamômetro; 

 Ajuste hastes de macerador de tecidos;   

 Conserto de no break, balança de precisão, pipetador, forno de micro-ondas; 
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 Conserto de microscópio;  

 Conserto de sistemas de aPRC (DNA); 

 Conserto de agitadores (tubos, baiana, etc); 

 Conserto de leitora de Elisa; 

 Conserto de aparelhos de áudio e vídeo em geral;  

 Conserto de aparelho Espectrofotometria;  

 Conserto de absorbância atômica;  

 Conserto de aparelhos de controle de laser; centrifugas; controlador de 
temperatura;  

 Conserto de ultrassons; 

 Conserto de fonte eletroforese, monitores de informática, multimídia. 
 

Marcenaria  

 Confecções e consertos: de armários de arquivo; mesas; suportes de parede; 

 Colocação de pés em mesas e armários;  

 Colocação de protetores de janelas e portas;  

 Conserto de armário de bancada em fórmica;  

 Conserto de bancos; cavaletes de segurança; apoio para descanso de pé; 
suportes para microcomputadores. 

 Serviços de trocas de fechaduras; armários; escaninhos; suportes de madeira; 
armadilha para carrapatos; lousa; quadro de avisos, etc. 

 

Vidraria 

 Confecção de tubo de ensaio: com fundo cônico e ensaio estrangulado;  

 Confecção de vidro borbulhador; ebolidor;  

 Confecção de bebedouro para ratos; 

 Confecção de tubo âmbar; tampas de vidro; 

 Confecção de eletrodos de platina.  

 Serviço de manutenção de Erlenmayer; coluna com reservatório, coluna com 
reservatório (recolocar torneira);  

 Confecção de proveta;  

 Confecção de condensador reto (colocação de junta macho). 

Tabela 09 - Pedidos de providência atendidos por unidade 

Unidades 
Mecânica, Eletrônica, Manutenção, 

Vidraria e Marcenaria 

CCRP  225 

COSEAS-Creche  05 

EERP 09 

EEFERP 04 

EAD 05 

FCFRP 167 

FFCLRP 178 

FMRP 432 

FORP 79 

HEMOCENTRO 07 

SVOI 09 

SESMT 03 

SISUSP 16 

CEDINA / Fipase 02 

Total 1.141 
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Tabela 10 - Serviços executados 

Serviços e Confecção 

Confecções de peças diversas 20.737 

Consertos diversos 2.405 

 

 

Ofidiário 
 

 

Armadilha para captura carrapatos 

 

Base para teste de Oftalmologia 
 

Triturador de ossos 

 

  

Suporte Mulligan - Revitalização do Museu de anatomia Humana da FORP-USP 
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Refletores para plantas (suportes) 

 

Suporte para pipeta 
 

 

Suporte da base do microscópio 

 

 

Contentor para ratos em fase de montagem 

 

Contentor para ratos (Inox) pronta 
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Big Jack - Plataforma de elevação 
 

  



Relatório de Atividades 2013                                                                                                           128 

 

 Serviço de Comunicação Social- SVCOMSO 

 

Missão 

O Serviço de Comunicação Social da PUSP-RP, que engloba a Rádio USP 
Ribeirão, o portal www.ribeirao.usp.br e atividades de assessoria de imprensa, visa 
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 Superintendência de Comunicação 
Social da USP (SCS). O Serviço faz também mediações entre as comunidades internas 
e externas, direta ou indiretamente, através de assessoria às unidades de ensino, órgãos 
de imprensa e ao público em geral. 

 

Tabela 01 – Recursos Humanos da Divisão 

Nível Quantidade 

Básico -- 

Técnico 07 

Superior 05 

Total 12 

* Estagiários SCS/EERP/FEA-RP = 07 
 

Os estagiários de jornalismo trabalham com informações exclusivamente 
das Unidades parceiras.  
 
 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 Prefeitura do Campus e demais informações necessárias ao 
conhecimento do grande público;  

 Atualização diária do Portal de Notícias USP Ribeirão www.ribeirao.usp.br; 

 Atualização da Fanpage do Serviço de Comunicação no Facebook e no Twitter, 
feita de segunda a sexta-feira, até 4 vezes por dia; 

 Atendimento à imprensa para suporte de entrevistas e reportagens à imprensa 
local e nacional, principalmente com indicação de especialistas;  

 Assessoria na área de comunicação às Unidades e à Prefeitura do Campus; 

 Interface com a Superintendência de Comunicação Social da USP e com a 
Assessoria de Imprensa da Reitoria da USP;  

 Gerenciamento executivo e jornalístico da Rádio USP Ribeirão, atendendo 
regulamentação e exigências do Ministério das Comunicações, através da Anatel; 

 Gerenciamento executivo de jornalístico da TV USP Ribeirão; 

 Para as divulgações o Serviço de Comunicação utiliza os seguintes veículos: 

 Rádio USP Ribeirão – FM 107,9;  

 Portal www.ribeirao.usp.br;  

 Fanpage no Facebook – www.facebook.com/usprp; 

 Conta no Twitter – www.twitter.com/usprp; 

 Mídias da USP em São Paulo (rádio TV, jornal da USP, revista e a Agência 
USP de Notícias e USP Online, que distribuem material para imprensa de todo 
o país). 

 Coordenação de fixação de faixas de divulgação de eventos, de ensino e 
pesquisa, administrativos, culturais, esportivos, etc; 

http://www.ribeirao.usp.br/
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 Principais ações desenvolvidas em 2013 

 Efetiva utilização das mídias sociais como ferramenta para divulgação das 
notícias do Campus da USP local, como a publicação na fanpage da Comunicação 
Social no Facebook, que surpreendeu pelo volume de curtidas e interações, com 
um número expressivo de usuários de outros países, como Colômbia, Estados 
Unidos, Portugal, Peru, Paraguai, Chile, República Dominicana e Espanha; 

 Intensificação do uso da Agência USP de Notícias, como ferramenta para 
distribuição das notícias do Campus da USP de Ribeirão Preto, com o aumento 
de mais de 50% no total de notícias de Ribeirão Preto publicadas pela Agência, 
de 601 em 2012 para 915 em 2013; 

 O polo local da TV USP, a partir de março de 2013, passou a ser gerenciada pelo 
Serviço de Comunicação Social. Houve aumento de cerca de 140% na produção 
da TV USP Ribeirão; 

 Intensificação da veiculação de notícias de Ribeirão Preto nos jornais da Rede 
USP de Rádio (USP Notícias e USP Express). Essas notícias são elaboradas e 
apresentadas pelos profissionais de Ribeirão Preto, com entradas ao vivo nos dois 
noticiários; 

 Concluído o projeto de nova roupagem para a Rádio USP Ribeirão, com a criação 
de novas vinhetas, “jingles” e foguetes. Foi dada continuidade no projeto de 
reestruturação da programação musical, com divisão do Banco de Músicas por 
gênero e criação de diretrizes para a elaboração da programação musical, em 
parceria com o Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP); 

 Produção jornalística para os noticiários locais e de rede da Rádio USP Ribeirão; 

 Produção e supervisão dos programas “FEA Comunidade”, “Ambiente É o Meio”, 
“Dica Legal”, “Música & Cia”, “Saúde com Ciência”, “Jazz, Clássicos em Pauta” e 
“Pílulas Farmacêuticas”; 

 Início do programa “Pílulas Farmacêuticas” em parceria com a Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP). Recebeu menção honrosa 
no 3º Simpósio Aprender com Cultura e Extensão, realizado pela Pró-Reitoria de 
Cultura e Extensão Universitária da USP entre os dias 8 e 10 de outubro de 2013; 

 Elaboração de projeto de criação do Centro de Documentação para guarda de 
material fotográfico histórico, DVDs e volumes de clippings com reportagens sobre 
o Campus local que estão armazenados em local e condições inadequados. O 
projeto foi encaminhado e aprovado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 
Universitária da USP, com liberação de recursos de cerca de R$ 240 mil reais, em 
parceria com o curso de Ciência da Informação e Documentação da FFCLRP; 

 Reformulação do mapa do Campus para distribuição no folder dos calouros em 
2014 e elaborado novo folder; 

 Continuação ao projeto do novo Portal USP Ribeirão, cujo design está concluído 
e aguardando aquisição de novos equipamentos e softwares; 

 Atendimento de 80 pedidos de fixação de faixas. 
 

Tabela 02 - Portal USP Ribeirão/Agência USP/USP Online/Jornal da USP  

Mídia 
Número de 

publicações 

Portal USP Ribeirão 1.175 

Agência USP de Notícias 915 

USP Online 230 

Jornal da USP 32 páginas 

Clipping (imprensa local e nacional) 1.317 páginas 
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Tabela 03 – Produção e/ou veiculação Rádio USP Ribeirão 

Programa Quantidade 

USP Notícias* 566 

N. Minuto da Notícia 1.992 

Entrevistas 42 

N. USP Express* 914 

Ambiente É o Meio 41 

FEA Comunidade 44 

Dica Legal 04 

Música & Cia 04 

Clássicos em Pauta 69 

Saúde com Ciência 46 

Pílulas Farmacêuticas 43 

*veiculados pela Rede USP de Rádio 

 
Gráfico 1 - Comparativo Agência USP de Notícias 

 

 

Tabela 04 – Produção TV USP Ribeirão 

Tipo de Produção Quantidade de produções 

Total de produções 103 

Minuto USP  55 

Reportagens 46 

Vídeos institucionais  02 

Nº de horas 626 

Nº de visualizações 21.670 

 

Tabela 05 – Movimentação da Fanpage no Facebook 

Mídia Produção 

Publicações 745 

Curtidas 1.606 

Média visualizações 320 

Interações 32.929 

Alcance das publicações 363.253 
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 Seção Técnica de Informática – SCINFOR 

 

Missão 

Manter o parque tecnológico da PUSP-RP 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 05 

Superior 02 

 

 Principais atividades  

 Manutenções em sistemas prioritários como: 

 Projetos: Desenvolvimento e/ou participação em projetos, cuja abrangência 
envolve o Campus de Ribeirão Preto; 

 Monitoramento da Guarda Universitária: inclui a manutenção de todos os 
equipamentos operacionais e também os equipamentos de coleta, transmissão de 
dados e vídeo e armazenamento, responsáveis pelo monitoramento de imagens 
da PUSP-RP e de alarmes do Campus USP RP; 

 Rádio USP: inclui a manutenção dos equipamentos operacionais do Serviço de 
Comunicação Social e também dos servidores específicos para a recepção de 
áudio da Rádio USP SP, censura local e encoder (equipamento que envia o áudio 
da Rádio USP RP para a internet); 

 Biblioteca Central: inclui a manutenção de todos os equipamentos operacionais e 
servidores específicos da BCRP; 

 Atualização / Manutenção do parque computacional: visa 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; 

 Suporte técnico aos funcionários da PUSP-RP e outras unidades (COSEAS, 
RUSP, PG, e outros): 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 a empresa autorizada quando a 
solução depende de peças ou mão-de-obra especializada; 

 Suporte técnico de emergência: realizado quando solicitado pela Guarda 
Universitária ou Rádio USP em momentos em que não há expediente (período 
noturno e finais de semana); 

 Manutenção em hardware: em equipamentos de informática e segurança 
eletrônica realizando substituições de peças “in loco” e também em laboratório. 
Devido a esse trabalho, conseguimos agilizar a devolução do equipamento para 
os usuários e economizar na manutenção, pois vários problemas são resolvidos 
com a substituição de componentes baratos como capacitores, resistores, 
baterias, etc; 
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 Reciclagem local e envio para empresas: todo equipamento que o usuário solicita 
baixa é enviado à SCINFOR, onde será analisado para verificar se realmente é um 
bem inservível. Nesse caso, fazemos o processo de retirada de componentes que 
poderão ser reutilizados na manutenção de outros equipamentos e o material 
restante é direcionado, em caminhão, para empresa de reciclagem parceira da 
USP, especializada em descarte correto de lixo eletrônico. 

 

 

Separação do equipamento para envio à empresa de reciclagem 

 

 Principais ações desenvolvidas em 2013  

 Atendimentos técnicos e realização de projetos para as Unidades do Campus, para 
Departamento de Saúde – Clínicas Médica e Odontológica, SESMT-RP, Creche 
Carochinha (COSEAS), Agência USP de Inovação, USP Recicla, PG-RP 
(Procuradoria Geral de Ribeirão Preto), DVER/RP e principalmente à PUSP-RP, 
inclusive nas questões relacionadas à Segurança Eletrônica; 

 Atendimentos 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. Além disso, atende alunos de graduação 
e pós-graduação mantendo serviços de telefonia e TI nas moradias estudantis, 
sendo as seguintes edificações: 

 CREU blocos A à E; 

 CREU BLOCO F (antiga CEM – Casa do Estudante de Medicina); 

 Vila Estudantil (CREU blocos G à J). 

 Implantação da internet, em todos os prédios da moradia, seja por meio de 
quiosques instalados ou rede sem fio (wireless). Além de câmeras de 
monitoramento 24h, com tecnologia IP; 
 

  Projetos Concluídos: 

 Elaboração de projeto e memorial de segurança eletrônica para vários setores, 
acompanhamento na instalação dos equipamentos de segurança eletrônica nos 
seguintes locais: Restaurante Central, Casa de Hóspedes, Moradia dos 
estudantes Creu – Bloco F, Biotério - Prédio de Monitoração Sanitária e Prédio 
das Cobaias, Seção de Transportes, Biblioteca Central e Novo Biotério; 

 Acompanhamento na reforma da sala de monitoramento da Guarda Universitária: 
elaboração de projeto de rede de dados e telefonia executado e encaminhamento 
para a Guarda Universitária para providenciar as contratações necessárias; 

 Elaboração de projeto da reforma de rede prédio administrativo PUSP-RP, 
Biblioteca Central, Casa 16, Rua das Paineiras, Casa 21, Rua das Paineiras, Casa 
30 e Edícula, Rua Clóvis Vieira, Casa 31, Rua Clóvis Vieira, Casa 32, Rua Clóvis 
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Vieira, Casa 33 e Edícula, Rua Clóvis Vieira, DVMANOP/ALMOX, Casa 26, Rua 
Clóvis Vieira, Casa 28, Rua Clóvis Vieira, Casa 29, Rua Clóvis Vieira, Casa 04 e 
Edícula, Rua das Paineiras; 

 Acompanhamento na instalação de sistema de segurança, câmeras no prédio da 
PUSP-RP; 

 Acompanhamento na instalação emergencial de sensores em área semiaberta do 
Restaurante Novo; 

 Aquisição de duas câmeras IP para monitorar a Mata da USP nas proximidades 
do Parque Tecnológico (Com Injetor PoE); 

 Fornecimento e instalação de uma Central de Portaria - Interfone na Moradia 
Estudantil Bloco F – CREU - Campus USP de Ribeirão Preto; 

 Aquisição de um microcomputador e uma TV 32" para uso de programas de 
captura e análise de imagens do Serviço de Biotério - microscópio – BIOTÉRIO; 

 Aquisição de 900 parafusos e 900 buchas para fixação de canaleta em dry wall 
na moradia estudantil - Bloco F – CREU; 

 Aquisição de uma câmera IP FE 8171V para instalação na guarita visando a 
filmagem dos motoristas que ingressam na USP; 

 Aquisição de 40 travas de segurança para microcomputadores da Biblioteca 
Central da PUSP-RP a fim de evitar furtos dos equipamentos de informática; 

 Aquisição de materiais eletrônicos (fonte, cabo e cartão memória) para uso nas 
câmeras de vigilância a serem instaladas no local de passagem das capivaras. 

 

 Projetos em andamento: 

 Estudos prévios para implantação de segurança eletrônica de aceso de veículos 
nas portarias do Campus; 

 Projeto PILOTO USP - implantação de catracas e fechaduras eletromagnéticas – 
Controle de Acesso nos prédios; 

 Projeto CLOUD USP – PUSP-RP migração definitiva do servidor web 
(homepages) da PUSP-RP para a Cloud Criado servidor web exclusivo para 
controle do Espaço Cultural; 

 Projeto Storage: DTI pediu que usemos espaço no storage local que ainda será 
criado no DTI-RP. Teremos que aguardar até Março/2014 que foi a previsão nos 
dada do início desse serviço; 

 Automatização das portas da Guarda Universitária – Sala de Monitoramento: 
serão automatizadas duas portas que permitem acesso à sala de monitoramento; 

 Inclusão de Seções prestadoras de serviço no INFOCHT; 

 Projeto de Monitoramento Eletrônico da Mata – Torres; 

 Projeto de Segurança – Estacionamentos Blocos Exatas – FFCLRP; 

 Projeto de Reforma da Rede Casa 07 – Rua Pedreira de Freitas; 

 Controle das câmaras frias – Restaurante Universitário - Projeto de readequação 
da rede de dados para coleta das informações; 

 Projeto de segurança Parque Tecnológico Campus USP; 

 Aquisição de dois servidores compras STI - Projeto realizado para atender as 
necessidades de monitoramento de imagem pela Guarda Universitária; 

 Aquisição de 14 Leitoras para implantação do Sistema RUCARD na Seção de 
Alimentação (RU) da PUSP-RP. 
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Tabela 02 – Equipamentos sob responsabilidade técnica da SCINFOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
Tabela 03 – Chamados por Seção 

Nº 
pedidos 

Seção Solicitante 
Nº 

pedidos 
Seção Solicitante 

01 ADUSP 52 Seção de Atividades Culturais 

02 Agência USP de Inovação 33 Seção de Compras 

30 ATD-IV 05 Seção de Encadernação 

38 CAPEE 40 Seção de Expediente 

06 Casa de Hóspedes 103 Seção de Informática 

17 Centro Mult. Prom. Saúde c22 19 Seção de Manut. Elétrica 

28 CETEC 13 Seção de Manutenção Hidráulica 

04 CEUA 04 Seção de Manutenção Predial 

01 CIPA 24 Seção de Moradias 

29 COSEAS - Creche 02 Seção de Oficinas 

05 CREU 35 Seção de Oficinas de Precisão 

01 DIE-Moradias 10 Seção de Parques e Jardins 

18 DVADM 39 Seção de Patrimônio 

53 DVAPTRA 59 Seção de Práticas Esportivas 

25 DVATCOM 168 Seção de Segurança 

30 DVFINAN 12 Seção de Tesouraria 

62 DVMANOP 57 Seção de Transportes 

06 EDUSP 16 Seção de Vigilância 

02 Eletrônica 05 Seção Serviços Gerais 

5 Quantidade 

Alarmes 44 

Hubs 02 

Impressoras de cheque 01 

Impressoras de cód. de barras 01 

Impressoras Jato de tinta 49 

Impressoras Matriciais 14 

Impressoras lasers 23 

Impressoras Térmicas 18 

Impressora/copiadora/scanner (multifuncionais) 23 

Microcomputadores 484 

Nobreaks 173 

Notebooks 15 

Monitores de vídeo 468 

Ponto de acesso para rede sem fio- (Access Point) 78 

Plotter 01 

Projetor de multimídia 12 

Scanners de mão 04 

Scanners de mesa 09 

Servidores de rede 03 

Switches 192 

Switches Roteadores 03 

Total 1.617 
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01 FAPESP 27 SEF-DVER/RP 

87 Gabinete 06 Serviço de Áreas Verdes 

16 Lab. de Resíduos Químicos 30 Serviço de Biblioteca 

02 Marcenaria 36 Serviço de Biotério 

03 Ouvidoria 110 Serviço de Comunicação Social 

50 PG - Procuradoria Geral 37 Serviço de Material 

21 
Seção Contabilidade e 
Finanças 

130 Serviço de Pessoal 

33 Seção de Alimentação 17 Serviço Promoção Social 

34 Seção de Almoxarifado 08 Serviço Social 

29 Seção de Atendimento Social 41 SESMT 

18 UBAS e Clínica Odontológica 10 USP Recicla 

Total 1.800 

 

Tabela 04 - Tipos de atendimentos realizados  

Qtde Tipo de Chamado 

369 Assessoria 

01 Backup 

22 Compra 

31 E-mail 

100 Hardware 

22 HARDWARE e SOFTWARE 

130 Home-page 

04 Instalação micro novo 

08 Manutenção - formatação - etc. 

16 Manutenção externa 

13 Montagem - equipamento 

72 Rede - configuração /assessor. 

33 Rede - infra 

17 Remanejamento de micro 

112 Segurança eletrônica 

25 Software - configuração 

18 Software - desenvolvimento 

201 Software - inst. /reinstalação 

10 Software - licenças 

30 Software - manutenção 

150 Substituição 

409 Suporte telefônico 

01 Teste 

06 Vírus - remoção 

 


