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APRESENTAÇÃO 

 

A obrigação de elaboração de relatórios anuais cumpre num primeiro momento 

atender a necessidade de ordenação do elenco de atividades desenvolvidas, mas, mais do 

que isso, possibilita e estimula a reflexão a respeito não somente dos resultados alcançados, 

mas também das práticas utilizadas. 

O grande desafio deste ano que serve de base para o relatório foi, sem sombra de 

dúvida, a superação das dificuldades financeiras amplamente anunciadas e enfrentadas com 

medidas que vem exigindo grandes desafios de todos os dirigentes da Universidade. No que 

tange à Prefeitura, a prática já anteriormente utilizada de envolver todos os chefes de Divisão 

na ordenação das ações foi estratégia que permitiu principalmente o entendimento de que 

todas as divisões são igualmente importantes e, portanto, precisam participar da definição das 

prioridades. 

Definidas as prioridades, as dificuldades da execução das ações foram sendo 

superadas com base no envolvimento exemplar da maioria dos servidores que entenderam a 

necessidade de aumentar a entrega com que desenvolvem suas atividades. Cabe ressaltar o 

grande avanço no que diz respeito à definição de procedimentos quanto à utilização/oneração 

de verbas e o mapeamento de contratos e gastos previstos da PUSP-RP. É claro que muito 

mais precisaria ser feito, no entanto, fica a convicção que foi feito tudo aquilo que foi possível.  

Apesar de todas as dificuldades que precisaram ser superadas, todos os contratos 

essenciais para a manutenção dos serviços foram devidamente elaborados, evidentemente 

alinhados aos novos valores disponíveis. Ainda assim, nenhum serviço necessário deixou de 

ser prestado. 

Claro está que grandes desafios como, por exemplo, o de melhorar os mecanismos 

de vigilância, parecem ser sempre insuficientes. Ainda assim, conseguimos colocar em 

funcionamento a primeira torre de monitoramento da área da floresta, estando a segunda em 

fase final de procedimentos, uma vez que um acidente com a estrutura de sustentação exigiu 

procedimentos adicionais para instalação dos equipamentos já adquiridos.  

A obtenção de auto de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB) de vários prédios, tais 

como Bloco F do CREU e Blocos G, H, I e J da Vila Estudantil e dos prédios da Guarda 

Universitária e do Biotério Geral, bem como a inauguração da Fábrica de Maravalha e a 

manutenção preventiva do poço tubular número 2, entre tantas outras são as ações que 

merecem nosso destaque.  

Agradeço a todos os funcionários desta PUSP-RP que todos os dias encararam 

grandes desafios no sentido de viabilizar as ações aqui relatadas. 

Por fim, é necessário, também, ressaltar a grande harmonia que impera há tempos 

entre os dirigentes deste Campus, o que tem facilitado o diálogo, a tramitação de processos 

e a tomada de decisões.  

 

Ribeirão Preto, maio de 2015 

 

 

 

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 Atendimento à 
Comunidade – DVATCOM, conforme organograma (Anexo 1). 

 

Tabela 01 – Recursos humanos PUSP-RP 

                Divisão        
Grupo 

Básico Técnico Superior Total 

Gabinete* 07 21 07 35 

DVADM 72 55 0 127 

DVAPTRA 29 30 19 78 

DVATCOM 71 13 23 107 

DVFINAN 06 19 02 27 

DVMANOP 83 26 02 111 

Total 268 164 53 485 

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

 

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

 

 

  

Básico 
55,42%

Técnico 
33,74%

Superior
10,84%
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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 02 – Recursos humanos do Gabinete  

 
                Grupo  
Setor 

Básico Técnico Superior Total 

Secretaria 02 07 - 09 

CETEC 01 01 - 02 

SESMT 01 - - 01 

Portaria/Apoio 03 - - 03 

Total 07 08 - 15 

 

 Recepção do Gabinete 
  Principais atividades 

 Atendimento telefônico; 

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

 Suporte à ATD-II, ATD-IV e à secretária do Prefeito; 

 Elaboração e digitação de encaminhamentos de documentos e informações; 

 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 e posterior encaminhamento ao SESMT;  

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

 Recebimento e encaminhamento para ciência do Prefeito e arquivo os 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 do SINTUSP (Sindicato dos 
Funcionários da USP) do Campus de Ribeirão Preto em participar das reuniões 
em São Paulo, e posterior encaminhamento da consulta às chefias. 
 

   Principais ações desenvolvidas em 2014 

 Utilização do Sistema Proteos para computar as entradas e saídas de Processos 
e Protocolados que tramitam no Gabinete. A tabela abaixo compara os anos de 
2013 e 2014, mostrando que houve um aumento aproximado de 53% no número 
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de Processos/Protocolados recebidos no Gabinete em 2014 e consequente 
aumento do número de Processos/Protocolados expedidos pelo Gabinete, em 
torno de 36%. Uma das razões deste aumento se deveu ao trabalho da equipe de 
Auditoria do DF-USP. 

 
Tabela 03 – Sistema Proteos 

Processos e 
Protocolados 

2013 2014 

Entradas 4.597 7.054 

Saídas 3.779 5.157 

Total 8.376 12.211 

 

Foram registrados 1.558 entradas e saídas no sistema Follow Up do Gabinete de 
documentos diversos como:  

 Ofícios 

 Correspondências diversas 

 Requerimentos 

 Declarações 

 Documentos relacionados à frequência dos funcionários da PUSP-RP, 
como: abonadas, férias, substituições de férias, afastamentos para 
participações em cursos.  

 Solicitações de cópias de Registros de Ocorrências realizados pelo 
Serviço da Guarda Universitária.  

 

 

 Secretaria e Assistência do Gabinete 

 Agendamento e organização de compromissos, viagens e reuniões; 

 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 e elaboração de Planejamento; 

 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 de relatórios à Reitoria, 
como Anuário Estatístico, Relatório de Atividades, Sugestões das Diretrizes 
Orçamentárias, Proposta Orçamentária, Plano de Metas, etc; 

 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, DVER-SEF/RP, EDUSP, Procuradoria Geral; 
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 Supervisão e organização das informações dos PPRAs e Avaliações de Risco no 
Local de Trabalho das Divisões e Seções da PUSP-RP para encaminhamento ao 
SESMT; 

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

 Principais ações desenvolvidas em 2014 

 Acompanhamento e controle da execução orçamentária, com realização de 
reuniões semanais com a equipe da Divisão Financeira para análise das 
requisições, solicitações e assuntos de ordem financeira; 

 Colaboração na definição de procedimentos quanto à utilização/oneração de 
verbas e mapeamento de contratos e gastos previstos da PUSP-RP;  

 Levantamento das demandas das Divisões, organização das informações para 
elaboração do planejamento de 2014/2015 e definição das prioridades, otimizando 
assim os processos das diversas áreas da PUSP-RP; 

 Acompanhamento e controle da execução do planejamento, principalmente no 
que diz respeito aos processos de obras; 

 Levantamento de sugestões para elaboração das Diretrizes Orçamentárias de 
2015, em atendimento à solicitação da COP; 

 Elaboração do Plano Quadriênio de Obras da PUSP-RP e Campus, em 
atendimento à solicitação da SEF; 

 Elaboração da Proposta Orçamentária de 2015, em atendimento à solicitação da 
COP; 

 Realização de 224 registros de documentos de processos de licitação e 482 
registros de documentos diversos, especialmente documentos de compra, 
encaminhados pela Divisão Financeira ao Gabinete da PUSP-RP para assinatura 
do Prefeito; 

 Suporte à equipe de Auditoria do DF-USP, no que se refere à localização e 
disponibilização de processos/protocolados que se encontravam arquivados na 
Seção de Expediente e/ou tramitando em seções da Divisão Financeira da PUSP-
RP. Foram solicitados em torno de 1.200 Processos/ Protocolados; 

 Participação de funcionários como membro de Comissão de Qualidade e 
Produtividade e secretária de Comissão de Sindicância. 

 

 

Obras Concluídas  

 
No ano de 2014, devido às restrições orçamentárias, foi possível concluir 

principalmente as obras que estavam em andamento, ou seja, as obras já iniciadas, as 
quais seus recursos financeiros já se encontravam preservados no orçamento de 2013 da 
PUSP-RP. 

 

 Infraestrutura do Campus 
 

 Instalação do Novo Sistema de Iluminação Pública do Campus 

Recursos utilizados: R$18.835.788,87 
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Em atendimento às diretrizes da Portaria GR nº 5279, de 27 de setembro de 2011, 
com o objetivo de promover a Modernização dos Sistemas de Iluminação Viária e Pedonal 
dos Campi da Universidade de São Paulo, foi providenciada pela Prefeitura do Campus a 
implantação do novo sistema de iluminação pública no Campus USP de Ribeirão Preto. 
O sistema anterior era composto por 563 luminárias de lâmpadas de vapor de sódio de 
250 watts, as quais foram substituídas por luminárias com a nova tecnologia de Led, 
conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 04 – Luminárias do novo sistema de iluminação 

Quantidade Espécie 

590 Luminárias de LED viária de 200w 

798 Luminárias LED viária de 50w 

1.485 Luminárias LED viária de 90w 

180 Luminárias LED simétrica de 90w 

678 Projetores circular LED 50w/foco médio 

12 Projetores circular LED 50w/foco aberto 

12 Projetores circular LED 45w/foco assimétrico 

15 Projetores circular LED 18w/foco fechado 

96 Projetores circular embutido em solo LED 50W 

2.803 Postes metálicos galvanizados 

03 Controladores com capacidade de controlar 2.200 luminárias 

 
Nos estacionamentos das Unidades de Ensino e no estacionamento do prédio da 

Administração da Prefeitura do Campus, foram removidos 539 postes de até 7 metros e 
285 postes entre 7 a 12 metros pertencentes ao sistema de iluminação antigo. 

O novo sistema de iluminação pública permitirá o gerenciamento por meio de 
software de Telegestão, pelo qual é possível comandar e ajustar a intensidade da 
iluminação em determinados horários do dia. 

A implantação, devido à restrição orçamentária de 2014, foi adiada para 
reavaliação da Reitoria, faltando ainda a instalação do novo sistema de iluminação na 
área do Hemocentro, do Hospital das Clínicas e do Museu do Café. 

A instalação e a manutenção desse novo sistema de iluminação visam 
principalmente à segurança dos alunos, professores, funcionários e usuários do Campus. 

 

 

Antes 

 

Depois
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Estacionamento da FDRP 

 

 

Ginásio do CEFER 

 
 

 

Prefeitura do Campus 

 

 

Rua Prof. André Riciardi Cruz 

 

 Manutenção Preventiva do Poço Tubular n° 2 

Recursos utilizados: R$126.911,00 

Dando continuidade às obras de recuperação e manutenção dos poços tubulares, 
com objetivo de aumentar a capacidade hídrica do Campus, em 2014 foi realizada a 
manutenção preventiva do Poço Tubular 2, este que possui vazão de 108 m³/hora. 
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 Segurança 

 Instalação de semáforo  

Recursos utilizados: R$81.692,62  

O trânsito de veículos na entrada do Campus pela Av. Gov. Lucas Nogueira 
Garcez, acesso também ao Hospital das Clínicas, apresentava constantes 
congestionamentos, principalmente nos horários de pico (das 07h00 às 09h00) e alguns 
dias específicos da semana (terças e quintas-feiras). 
 

 
 

 

 
 

 
Congestionamentos nas Av. Prof. Dr. Hélio Lourenço e Av. Luigi Rosiello antes da instalação do semáforo  

 
A Comissão de Prevenção e Proteção do Campus, em parceria com a Polícia 

Militar e Transerp, realizou estudo sobre o assunto e propôs como solução a implantação 
de semáforo na Av. Prof. Dr. Hélio Lourenço com a interdição parcial da rotatória 
localizada nesta avenida com a Rua Ten. Catão Roxo, sentido portaria HC, como também 
a interdição do retorno da Av. Prof. Dr. Hélio Lourenço, após o Restaurante Universitário, 
de frente aos Bancos.  
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Em 2014, foi providenciada a infraestrutura para instalação do equipamento, para 
que no início de 2015, seja colocado em funcionamento o semáforo, o qual propiciará 
maior fluidez do trânsito, amenizando os congestionamentos em horários de pico. 

 

  

Semáforo instalado 

 Complementação e manutenção dos sistemas de proteção contra incêndio 
Bloco F, Blocos G, H, I e J da Vila Estudantil e Biotério Geral. 

Recursos utilizados: R$39.604,56 

Em atendimento às diretrizes da SEF, desde 2013 a PUSP-RP tem trabalhado 

no levantamento, elaboração de projetos e nas adaptações de edificações sob sua 

responsabilidade no sentido de regularizá-las quanto à acessibilidade e aspectos 

arquitetônico-funcionais para garantir a segurança aos usuários. 

Foram realizados investimentos em várias moradias estudantis (Bloco F e os 

Blocos G, H, I, J da Vila Estudantil) e no prédio novo do Biotério Geral, como a colocação 

de corrimãos e guarda corpo em escadas e rampas, antiderrapantes nos degraus de 

escadas, instalação de mangueiras de incêndio e extintores. 

Tanto o prédio novo do Biotério Geral como o Bloco F e os Blocos da Vila 

Estudantil foram vistoriados pelo Corpo de Bombeiro, que os considerou em conformidade 

e para os quais expediu os Autos de Vistoria (AVCB).  

Além desses imóveis, a sede da Guarda Universitária, o prédio onde estão 

alocadas a Divisão de Manutenção e Operação e a Seção de Almoxarifado, após 

pequenas intervenções, também obtiveram os Autos de Vistoria (AVCB). 
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Rampas, escadas e parte interna do Bloco F após adaptações do prédio quanto ao sistema de contra incêndio e 

segurança  

 

 

 

 

Blocos G, H, I e J da Vila Estudantil 
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Biotério Geral 

 

 Instalação de Torres Metálicas Autoportantes 

Recursos utilizados: R$276.761,65 

Em agosto de 2011, um dos maiores incêndios já ocorridos no Campus USP de 

Ribeirão Preto destruiu parte da Floresta, cerca de 36ha (360.000m²) de um total de 86ha, 

causando ainda a morte de muitos animais e riscos aos usuários, uma vez que as chamas 

chegaram bem próximas às edificações da área urbana do Campus. 

A Prefeitura do Campus implementou várias ações como a construção de 

alambrados ao longo da divisa, aquisição de um trator para a realização de aceiros 

maiores, melhoria (cascalhamento) das vias rurais da Floresta para acesso mais rápido 

aos locais onde ocorrem os incêndios, no entanto, a extensão da área dificulta a 

visualização do início do incêndio.  

Dessa forma, em complementação às ações da PUSP-RP de prevenção aos 

incêndios, foi apresentado à Superintendência de Espaço Física (SEF) um projeto de 

instalação de duas torres de 40 metros de altura em locais estratégicos, visando monitorar 

a área da Floresta do Campus USP de Ribeirão Preto por câmeras de alta definição, a 

fim de visualizar rapidamente sinais de incêndio (fogo/fumaça) durante o período diurno, 

permitindo acionamento imediato da Guarda Universitária, Bombeiros Civis ou Corpo de 

Bombeiros, se necessário. 

Esse monitoramento abrangerá uma grande área da Floresta, como também 

partes das divisas do Campus (aquelas que estiverem ao alcance de visão do 

equipamento), evitando que pessoas não autorizadas adentrem a Floresta, já que utiliza 

câmeras de alta resolução (full HD) e grande zoom óptico, permitindo aproximar imagens 

distantes sem distorções. 

O posicionamento das torres foi definido pela Divisão de Manutenção e Operação 

da PUSP-RP (DVMANOP) e a intenção é monitorar uma área de aproximadamente 190 

hectares e um perímetro de 08 quilômetros. 
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Área e perímetro a serem monitorados. Posicionamento das torres. (Fonte: Google Earth). 

Com recursos disponibilizados pela SEF, deu-se início à aquisição das torres em 

2013 e no primeiro trimestre de 2014 as torres estavam devidamente construídas e 

instaladas. Os recursos remanescentes para aquisição dos equipamentos de 

monitoramento foram recolhidos devido à nova política orçamentária da Reitoria. 

 

  

Torres finalizadas 

 
No segundo semestre de 2014, foi apresentado projeto de aquisição dos 

equipamentos de monitoramento à Superintendência de Gestão Ambiental (SGA), com 
intuito de angariar recursos para finalização do projeto, que foi analisado e considerado 
relevante para a manutenção das reservas ecológicas do Campus, para qual a SGA 
destinou recursos na ordem de R$247.000,00.  
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 Manutenção de Sistema Viário 

Foram feitos investimentos significativos no sistema viário do Campus, várias vias 
estavam necessitando de reforma geral tanto da parte de escoamento de águas pluviais 
e rede de esgoto como na de pavimentação. 

 

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

Recursos utilizados: R$301.615,60 

  
 
 

 Construção de novo retorno e correção da pavimentação na Av. Prof. Dr. 
Hélio Lourenço 

Recursos utilizados: R$240.120,39 

 

Av. Prof. Dr. Hélio Lourenço 

 

 Pintura de solo e sinalização horizontal 

Recursos utilizados: R$21.150,00 
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Rua das Paineiras 
 

 

Rua Milaneza  

 

Rua do Lago 

 

 Recapeamento asfáltico e tapa-buraco nas vias do Campus 

Recursos utilizados: R$21.150,00 

 

  
 

Av. Prof. Dr. Helio Lourenço 

 Construção de calçadas, rampas de acesso e bocas de lobo na Rua das 
Paineiras, Rua Clóvis Vieira e Rua Profa. Maria Madalena Telles.  

Recursos utilizados: R$206.544,95 
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Dando continuidade ao projeto de caminhabilidade e acessibilidade, que visa 
melhoria nos trajetos do Campus, foram construídas rampas e calçadas em vários locais.  

 

  

Rua das Paineiras 

 

  

Rua Miguel Covian 

 

 Calçadas de acesso entre a Vila Estudantil e o Restaurante Universitário 

Recursos utilizados: R$127.184,55 

 
 

 

 

 Reforma e Manutenção dos prédios da PUSP-RP 

 Impermeabilização do piso da cozinha do Restaurante Universitário 

Recursos utilizados: R$82.032,57 
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 Reforma da Biquinha localizada próxima à rotatória Prof. Rocha e Silva 

Recursos utilizados: R$48.234,62 
 

Neste local, entre o final do século XIX e início do século XX, funcionava uma 
VASCA, palavra italiana que, no interior do Estado de São Paulo, denominava o tanque 
de lavar roupa. Era utilizada pelos moradores da Colônia Portuguesa da Fazenda Monte 
Alegre. Em 1952, com a criação da FMRP, passou a ser chamada de Biquinha. Por ser 
uma área remanescente da Fazenda Monte Alegre, em 1994 a edificação foi tombada 
pelo CONDEPHAAT.  

Além de ser um local agradável para descanso, fornece água potável aos 
usuários do Campus, principalmente aos pedestres e ciclistas.  

 
 

 
 

 

 

Obras em andamento  

A seguir constam relacionadas as principais obras iniciadas em 2014, com 
previsão de término e ainda as previstas no Planejamento de 2015. 
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 Instalação das câmeras para torres – área de reflorestamento 

Dados do projeto/obra: 

Recursos disponibilizados: R$211.500,00 

Previsão de término da obra: 1º semestre de 2015 

 

 Reforma e ampliação da rede de esgoto entre a Colônia Nova Milaneza e Poço 
de Visita na barragem do Lago 

Dados do projeto/obra: 

Recursos disponibilizados: R$269.953,33 

Previsão de término da obra: 1º semestre de 2015 

 

 Troca de fiação das Casas de Hóspedes  

Dados do projeto/obra: 

Recursos disponibilizados: R$47.000,00 

Previsão de término: 2º semestre de 2015 

 

 Construção e reforma de alambrados em diversos locais do Campus  

Dados do projeto/obra:  

Recursos disponibilizados: R$513.201,74 

Previsão de término: 2º semestre de 2015 

 

 Reforma de telhado e banheiro da casa da Rua das Paineiras, 14 

Dados do projeto/obra: 

Recursos disponibilizados: R$72.976,00 

Previsão de término: 2º semestre de 2015 

 

 Calçadas na Av. Gov. Lucas Nogueira Garcez 

Dados do projeto/obra:  

Recursos disponibilizados: R$38.826,00 

Previsão de término: 2º semestre de 2015 

 

 Construção de Bocas de lobo/Estacionamento E3 (FCFRP) 

Dados do projeto/obra: 

Recursos disponibilizados: R$51.679,00 

Previsão de término: 2º semestre de 2015  
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 Controle da Infestação de Carrapato-Estrela, vetor da febre 

maculosa, no Campus da USP de Ribeirão Preto 
  

No ano de 2014, o Campus da USP-RP começou a colher os primeiros resultados 
da construção do alambrado quanto ao ordenamento do espaço físico entre os refúgios 
da vida silvestre e as áreas urbanas.  

Houve sensível diminuição da extensão de áreas vulneráveis infestadas por 
carrapatos (Amblyomma) vetores da Febre Maculosa, em decorrência da redução da área 
de influência direta do trânsito de capivaras, seus hospedeiros, consequentemente houve 
diminuição da aplicação de produtos usados para o controle de carrapatos.  

As medidas de controle de carrapatos foram necessárias em locais onde 
registraram a presença de hospedeiros secundários como cutias e gambás e alguns 
animais domésticos como cachorros e gatos errantes que ao adentrar na área de 
preservação permanente (APP) carregam carrapatos para lugares com circulação de 
pessoas. 

O monitoramento com as câmeras trap mostrou que as capivaras se adaptaram 
rápida e satisfatoriamente às passagens subterrâneas, que permitem suporte à função do 
alambrado, que é a de impedir que as capivaras saiam da mata ciliar. As câmeras 
mostram além de capivaras a passagem de tatus, gatos e cutias. 

 
 

 

Passagem de entrada de capivaras no capivaroduto Laureano. USP-RP 

 
 

Observações realizadas por meio de câmeras trap nas passagens do Laureano 
e Monte Alegre com a divisa entre o Campus USP-RP com a cidade de Ribeirão Preto 
mostraram não haver conectividade dos grupos de capivaras do Campus com os da 
cidade de Ribeirão Preto.  

Há constante atividade de monitoramento dos alambrados visando o conserto de 
buracos ou outro tipo de dano (quedas de árvore). 
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Árvores que caíram durante um temporal e danificaram os alambrados na divisa entre o Campus da USP-RP e a 
Fazenda Conquista 

 
 

 

Alambrado arqueado pelo pisoteio de pessoas para entrar e sair da área do Lago 

 
 
Com a colaboração do setor de Parques e Jardins, os alambrados normalmente 

são recuperados no mesmo dia para evitar o acesso de capivaras para dentro do Campus 
da USP-RP. 
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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 2014, foram mantidos os trabalhos de conscientização sobre o uso dos 
ramais telefônicos da Universidade. Excepcionalmente em 2014 não houve tarifação das 
contas devido a um problema no Sistema Tarifador de ramais e a possibilidade de troca 
por um novo sistema de tarifação. 

Houve aumento do número de ramais telefônicos, passando de 267 para 318 
devido à substituição de micro PABX por novos ramais disponibilizados para o Campus 
de Ribeirão Preto. 

Foi realizado o acompanhamento sobre o sistema online de abertura de 
chamados técnicos de telefonia do DTI-RP (atual CeTI-RP), principalmente das 
solicitações que envolveram custos, as quais tiveram uma significativa redução em 
relação ao ano de 2013, como pode ser observado na tabela abaixo. 

 
Tabela 05 – Comparativo do número total de chamados de telefonia com custo 

Ano 
Total de chamados 
online de telefonia 

Número de chamados 
de telefonia com custo 

2012 208 51 

2013 228 49 

2014 174 07 

 

No ano de 2014, houve mudança no prefixo dos ramais do Campus de Ribeirão 
Preto, passando de 3602 para 3315, assim como a comunicação com os ramais do 
Campus de Ribeirão Preto foi alterada de 42 + nº do ramal para 15 + nº do ramal. 
 
 

 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 2014. 
 

Tabela 06 – Mensagens recebidas pelo Fale Conosco  

Atendimentos 2014 

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

18 37 23 11 20 13 13 12 13 16 09 08 

 
 

 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 descritas algumas competências: 

http://www.prefeiturarp.usp.br/pages/fale/
http://www.prefeiturarp.usp.br/pages/congest
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 Promover o entrosamento das atividades administrativas comuns de interesse da 
Universidade e das Unidades/Órgãos integrantes do Campus, atendendo aos 
princípios de integração e economia de recursos; 

 Deliberar sobre a utilização do solo e áreas comuns; 

 Opinar sobre ocupação de bens imóveis; 

 Definir normas de segurança no Campus e no Quadrilátero Saúde/Direito, de 
acordo com as diretrizes e metas fixadas; 

 Estabelecer regras e procedimentos para disciplinar a realização de eventos 
oficiais e festas promovidos nos espaços próprios das Unidades e Órgãos 
compreendidos pelo Campus, bem como nos demais espaços do Campus, não 
próprios das Unidades e Órgãos. 
 

As principais deliberações aprovadas em 2014 foram: 

 Alteração do Regimento da Comissão de Ética no Uso de Animais; 

 Doação de pinus (maravalha) para o Biotério Geral do Campus; 

 Aprovação da verba da Superintendência de Gestão Ambiental (SGA) 2014 para 
áreas de Reservas Ecológicas do Campus - Projeto de Monitoramento Eletrônico 
da Área da Floresta do Campus USP de Ribeirão Preto; 

 Regimento Interno da Comissão de Controle de Vetores e Animais do Campus de 
Ribeirão Preto. 
 
 

 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 2014, houve apenas uma reunião da Comissão em que foram aprovados: 

 Alteração da destinação da casa 28 da Rua Clóvis Vieira para a Superintendência 
de Gestão Ambiental e da casa 42 da Rua Clóvis Vieira para o Posto Avançado 
da Pró-Reitoria de Pesquisa; 

  Confirmação da alteração de destinação das casas 19 (Laboratório de 
Fisiopatologia) e 20 (CIEDEF, CERB e CEPRAE) da Rua das Paineiras, conforme 
solicitado em pareceres da PGUSP;  

  Relatórios de atividades de casas 6, 9, 10, 15 e 17 da Rua das Paineiras e 27, 
34, 35, 36 e 37 da Rua Clóvis Vieira; 

  Alteração da denominação do projeto instalado na casa 36 da Rua Clóvis Vieira 
para Laboratório de Estudos dos Serviços Ambientais da FFCLRP. 

 
Tabela 07 – 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 

Casa 3 Centro de Ensino e Pesquisa de CEPIDs e NAPs  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 
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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 Seção de Moradias 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 
Laboratório de Fisiopatologia do Departamento de Oftalmologia, 
Otorrinolaringologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço  

FMRP 

Casa 20 
Centro Integrado de Estudos das Deformidades da Face 
(CIEDEF) 

FMRP/FORP 

Casa 21 SESMT/ Médico do Trabalho PUSP-RP 

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

PUSP-RP 

RUA CLÓVIS VIEIRA 

Casa 23 Telefonia DTI-RP (atual CeTI-RP) 

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 Superintendência de Gestão Ambiental/USP Recicla PUSP-RP 

Casa 29 Polo Agência USP Inovação RP PUSP-RP 

Casa 30 Divisão de Apoio Transitório/ posto FAPESP/ COPAVO 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 Laboratório de Estudos 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 Posto Avançado da Pró-Reitoria de Pesquisa PUSP-RP 

Casa 43 Serviços Terceirizados PUSP-RP 

Casa 44 Serviços Terceirizados  PUSP-RP 

 
 

 Comissão de Prevenção e Proteção do Campus de Ribeirão Preto 

A Comissão de Prevenção e Proteção do Campus de Ribeirão Preto constituída 
conforme Portaria CG n°004, de 07.03.2013, é composta por vice-diretores das Unidades 
de Ensino do Campus, 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, discente de graduação e pós-graduação, 
representantes da Polícia Militar e Bombeiro. 

O objetivo desta comissão é 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.  



Relatório de Atividades 2014                                                                                                                                 27 

 

 Principais ações desenvolvidas em 2014 

 Análise e discussão do folder criado pela Guarda Universitária contendo dicas de 
segurança o qual foi distribuído à comunidade uspiana; 

 Estudo da substituição do selo de identificação dos veículos dos usuários do 
Campus, o período de validade, bem como da possibilidade de tarifação para 
adquiri-lo; 

 Sugestão sobre a pulverização da comercialização dos tickets refeição nas 
tesourarias das Unidades, haja vista a fragilidade e o risco que o caixa do 
Restaurante Universitário apresenta atualmente; 

 Análise de alternativas de controle de acesso das portarias do Campus, mediante 
restrições orçamentárias da Universidade; 

 Solicitação de divulgação e incentivo às Unidades de Ensino para o uso do crachá 
de identificação pela comunidade uspiana (alunos, docentes, funcionários), em 
lugar visível durante a permanência no interior do Campus, visando à segurança 
de todos, uma vez que evita o acesso de pessoas desconhecidas e mal-
intencionadas a locais restritos e práticas de atos contra o patrimônio ou contra a 
comunidade uspiana, além de garantir o acesso aos prédios das Unidades e 
Órgãos do Campus. 

 Realização de reuniões com especialistas da área de segurança de Ribeirão Preto 
(delegados, investigadores, policiais civis e militares), Vice-diretores e ATDs das 
Unidades de Ensino para discutir e analisar a segurança no Campus; 

 Análise de solicitações de alterações de sentido de ruas do Campus, bem como 
adequações de locais para estacionar e de desativação de ponto de parada de 
ônibus circular USP; 

 Monitoramento do funcionamento efetivo do semáforo próximo ao Restaurante 
Universitário, com interdição parcial da rotatória localizada na Av. Prof. Dr. Hélio 
Lourenço com Rua Ten. Catão Roxo sentido Campus/HC, para melhor fluidez do 
trânsito. 
 

 Comissão de Meio Ambiente  

A Comissão de Meio Ambiente (http://www.prefeiturarp.usp.br/cma). É composta 
por representantes funcionários das Unidades/Serviços do Campus (EEFERP, EERP, 
FCFRP, FDRP, FEA-RP, 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. Tem como objetivo a 
prevenção de ocorrências de quedas de galhos e de árvores; a preservação e 
conservação do patrimônio ambiental físico e social do Campus e o controle de plantios 
irregulares já realizados e, a fim de evitá-los, conscientiza as Diretorias de Unidades para 
que não haja reincidências. 

 

 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/ 
 
 
 

http://www.prefeiturarp.usp.br/cma
http://www.prefeiturarp.usp.br/cma/
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 Principais ações desenvolvidas em 2014 

Foram analisadas e atendidas 47 solicitações das Unidades/Serviços do Campus 
e dos Órgãos/Instituições que ocupam o espaço físico do Campus. 

Tabela 08 - Tipos de procedimentos avaliados e aprovados pela CMA em 2014 

Unidades/Serviços 
Órgãos/Instituições 

Prot/Proc 
Pareceres 
Emitidos 

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

DTI-RP (atual CeTI-RP) 0 0 0 0 0 0 0 

EEFERP 02 03 04 01 0 0 05 

EERP 02 04 26 0 05 0 31 

FDRP 0 0 0 0 0 0 0 

FCFRP 04 06 08 15 0 08 31 

FEA-RP 02 03 03 03 0 0 06 

FFCLRP 07 09 08 10 0 0 18 

FMRP 08 09 05 38 0 0 43 

FORP 01 02 06 46 0 0 52 

HCFMRP/USP 09 12 135 295 08 0 438 

PMRP 0 0 0 0 0 0 0 

PUSP-RP 12 13 128 185 17 0 330 

SVOI 0 0 0 0 0 0 0 

SVCCRP 0 0 0 0 0 0 0 

TRANSERP 0 0 0 0 0 0 0 

UBAS 0 0 0 0 0 0 0 

Total 47 61 323 593 30 08 954 

Cada pedido envolve diferentes números de árvores. 

Abaixo tabela referente ao número de mudas de espécies arbóreas necessárias 
à reposição de cada Unidade/Serviço do Campus e de cada Órgão/Instituição para 
compensação das extrações aprovadas em 2014. 

Tabela 09 – Reposições necessárias para compensação das extrações aprovadas 

Unidades/Serviços 
Órgãos/Instituições 

Nº 
Extração 

Nº 
Reposição 

DTI-RP (atual CeTI-RP 0 0 

EEFERP 04 172 

EERP 26 232 

FDRP 0 0 

FCFRP 08 162 

FEA-RP 03 37 

FFCLRP 08 124 

FMRP 05 81 

FORP 06 131 

HCFMRP/USP 135 3.033 

PMRP 0 0 

PUSP-RP 128 2.412 

SVOI 0 0 

SVCCRP 0 0 

TRANSERP 0 0 

UBAS 0 0 

Total 323 6.384 
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Gráfico 02 – Nº de Extrações autorizadas por Unidade/Serviço e Órgão/Instituição 

 
 
 

 Comissão de Controle de Vetores e Animais do Campus de 

Ribeirão Preto  

Esta comissão, composta por representantes de todas as Unidades de Ensino do 
Campus e da Prefeitura do Campus, Hemocentro, Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, 
Divisão de Controle de Vetores e Animais da PMRP, Divisão de Controle de Zoonoses da 
PMRP, tem como objetivo controlar e combater a população de vetores e animais 
peçonhentos e sinantrópicos existentes nas áreas internas e adjacências do Campus. 
Visa 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; 

 Conscientização e orientação à comunidade para redução de criadouros de 
vetores, animais peçonhentos e outros, em parceria com a Divisão de Controle de 
Vetores e Animais da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (DCZ-PMRP); 

 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 Geral 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; 
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 Treinamento aos moradores das colônias, orientando-os a eliminar criadouros do 
mosquito Aedes aegypti; 

 Cursos de treinamento para os membros da Comissão. 
 

 Principais ações desenvolvidas em 2014 

 Elaboração de ofício às Unidades de Ensino, Órgãos, Divisões e Seções da 
Prefeitura do Campus, solicitando providências para eliminar possíveis criadouros 
do mosquito da dengue conforme relatório da visita realizada pela Divisão de 
Vigilância Ambiental em Saúde da PMRP; 

 Alteração do Regimento da Comissão de Controle de Vetores e Animais do 
Campus devido às atualizações das nomenclaturas, ao aumento do número de 
representantes das Unidades na composição da Comissão para maior controle 
aos procedimentos de prevenção e combate aos vetores e animais, além da 
alteração nos mandatos dos membros e dos procedimentos da Comissão; 

 Execução de vistorias nas lixeiras de alvenaria do Campus para verificar acúmulo 
de lixo, resíduos e entulhos abandonados e elaboração de notificações aos 
responsáveis, solicitando providências urgentes quanto à retirada destes 
materiais, limpeza e manutenção frequente do local, pois os materiais expostos 
dessa maneira e o mau cheiro da decomposição que se alastra com o vento 
oferecem sérios riscos à saúde humana e ao meio ambiente, atraindo ratos, 
baratas, moscas, mosquitos, formigas e escorpiões, entre outros, propiciando a 
transmissão de doenças como diarreias infecciosas, parasitoses, etc, além de 
possibilitar o desenvolvimento de larvas de mosquitos vetores de doenças como 
a dengue e a leishmaniose; 

 Capturada de cães e gatos, e providencias quanto à castração, com o auxílio da 
Coordenadoria do Bem-Estar Animal e da Divisão de Vigilância Ambiental em 
Saúde da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto; 

 Encaminhamento de 18 fichas de notificação de parasitismo humano por 
carrapato ao setor responsável para análise do exemplar (carrapato) e 
orientações posteriores ao interessado;  

 Assessoria à equipe do Plano de Manejo do Carrapato-Estrela, orientando as 
Unidades para que mantenham a grama aparada e sinalizem aos transeuntes 
quais locais devem ser evitados. 
 
 

 Comissão Interna do Programa USP Recicla 

Composta por 12 funcionários da PUSP-RP, 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. Além disso, realiza ações educativas ambientais e 
fortalece o senso de grupo e de cooperação, apoiando as decisões tomadas pela 
Comissão do Campus. 

 
 Principais atividades  

 Trabalho de conscientização junto à comunidade uspiana quanto ao desperdício 
de papel e de materiais descartáveis; às impressões desnecessárias e à 
importância da separação correta dos materiais descartados, incentivando uma 
mudança de comportamento e de paradigmas. Embora este seja um processo 
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lento, 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; 

 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 2014 

 Visita dos membros nas composteiras existentes no Campus com o intuito de 
construir composteiras na PUSP-RP. 

 

Tabela 10 – Inventário de resíduos químicos nas Seções/Serviços da PUSP-RP 

Tipo de resíduo Média Diária Média Mensal 

Resíduo comum 84.656 kg 338.624 kg 

Resíduo reciclável 35.179 kg 140.716 kg 

 
 

 Comissão Local do Programa USP Recicla 

Esta Comissão é composta por 16 membros titulares e respectivos suplentes 
sendo 02 representantes de cada Unidade e o representante discente (efetivo e suplente). 
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. 

 
 Principais atividades 

 Realização de reuniões periódicas; 

 Desenvolvimento 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; 

 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. 
 

 Principais ações desenvolvidas em 2014 

 Realização de um encontro para coroamento das atividades de 2014 das 
Comissões do Programa USP Recicla do Campus de Ribeirão Preto; 

 Atualização e distribuição do livro: “Tá na mão”: olhando os resíduos e repensando 
as práticas; 
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 Discussão de um fluxograma de responsabilidades para a destinação de resíduos 
sólidos recicláveis no Campus; 

 Discussão de diversos assuntos através de Grupos de Trabalho: compostagem, 
coleta de pilhas e baterias, gestão de resíduos em cantinas. 
 
 

 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, 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 2014 

 Participação dos membros no curso de treinamento oferecido pelo SESMT; 

 Realização de reuniões mensais, em que foram analisados os acidentes de 
trabalho e as formas de prevenção; 

 Organização e realização da XXV SIPAT, no período de 19 a 23/08/2014, com 
uma média de 70 participantes. 
 
 

 Comissão de Ética no Uso de Animais do Campus de Ribeirão 

Preto 

A Comissão de Ética no uso de Animais – CEUA conta com oito membros titulares 
e sete 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.  

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 

 Realização de reuniões mensais; 

 Analise dos aspectos éticos de projetos de pesquisa, voltados à experimentação 
animal apresentados pelos pesquisadores; 

 Aprovação, controle e fiscalização das atividades de criação, ensino e pesquisa 
científica com animais, bem como garantia do cumprimento das normas de 
controle da experimentação animal editadas pelo CONCEA. 
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 Emissão de pareceres e certificados compatíveis com as exigências dos órgãos 
de fomentos e legislação ética vigente; 

 Realização de Simpósio sobre Ética na Experimentação Animal a cada 02 anos. 
 

 Principais ações desenvolvidas em 2014 

Em 2014, 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 11 – Projetos analisados pela CEUA por Unidade 

Unidades N° Projetos 

EERP 19 

FFCLRP 24 

FCFRP 61 

EEFERP 7 

FMRP 4 

Outros 8 

Total 123 

 

 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-as com as informações 
apresentadas nos projetos de pesquisas enviados à CEUA; 

 Iniciação de testes no 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 
recepção cidadã aos calouros e coibindo ações abusivas na recepção dos 
mesmos; 

 Dar boas-vindas e apresentar o Campus e os serviços prestados como: moradias, 
refeições, espaço esportivo, biblioteca, assistência social, médica e odontológica, 
entre outros. 
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 Principais ações desenvolvidas em 2014 

 Acompanhamento na realização da “Semana de recepção aos calouros”, 
realizada nos dias 17 a 21 de fevereiro, conforme programação elaborada por 
cada Unidade de Ensino; 

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

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

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

 Dinâmicas e gincanas com o intuito de integrar calouros e veteranos das 
Unidades.  

 

 
 

 
 

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

 

 Comissão Setorial do Sistema de Arquivo da USP 

Composta por 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. 

 
 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 2014 

 Levantamento, de acordo com a Tabela de Temporalidade do SAUSP, dos 
Processos guardados no Arquivo da Seção de Expediente que podem vir a ser 
eliminados; 
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 Obtenção de conhecimentos sobre gestão documental e aplicação da Tabela de 
Temporalidade no âmbito da PUSP-RP por meio da leitura de livros referentes a 
essa temática e por meio de material obtido junto aos sites do CONARQ – 
Conselho Nacional de Arquivos, do Arquivo Nacional e do Arquivo Público do 
Estado de São Paulo; 

 Continuação da análise de Processos visando à eliminação de documentos; 

 Elaboração da primeira lista de eliminação de documentos, na qual constam 107 
Processos não automatizados. 

 
 

 Comissão de Atendimento às Emergências Médicas do Campus 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

É composta por representantes das Unidades de Ensino sediadas no Campus de 
Ribeirão Preto, do HCFMRP-USP, do DTI-RP (atual CeTI-RP), 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 pelo 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; 

 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 2014 

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

 Divulgação do novo procedimento para acionamento dos serviços de emergência 
em face do novo sistema de numeração dos telefones da central telefônica do 
Campus. 

 Identificação de 45 casos de socorro médico registrados pela Guarda Universitária, 
conforme demostrado na tabela e no gráfico abaixo, análise dos procedimentos 
adotados a fim de aprimorá-los e encaminhamento, conforme o caso, ao SESMT-
RP, às Unidades de Ensino/Órgãos do Campus para ciência e acompanhamento.  
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Tabela 12 – Número de atendimentos realizados em 2014 

Atendimento 
Número de 

Atendimentos 

Dispensou de atendimento 01 

Não aguardou atendimento 01 

Familiares 01 

Medicar 30 

SAMU 10 

Medicar e Bombeiros 01 

SAMU e Medicar 01 

Total 45 

 

Gráfico 03 – Característica dos atendidos 

 

 
 

 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. 
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 Principais ações desenvolvidas em 2014 

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, 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 veículos locados. 

 
Tabela 13 – Processos Administrativos Disciplinares (PADs) e Sindicâncias 

 PADs Sindicâncias Total 

Iniciados em 2014 13 3 16 

Iniciados e finalizados em 2014 9 3 12 

Finalizados em 2014 12 11 23 

Total 34 17 51 

 

 

 Comissão Assessora da Biblioteca Central do Campus de 

Ribeirão Preto 

É 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 

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

 Participação no estabelecimento de diretrizes para distribuição dos recursos e a 
utilização do acervo da Biblioteca Central; 

 Viabilização de projetos que atendam a melhoria da infraestrutura, serviços e 
coleções da Biblioteca Central; 

 Análise de planos e relatórios e emissão de pareceres quando solicitados; 

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

 Avaliação dos 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 2014 

 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$284.915,00; 

 Para renovação de assinaturas de revistas estrangeiras, impressas e online no 
mercado nacional, no valor de R$38.667,93; 
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 Para renovação de assinaturas de revistas no exterior, no valor de R$46.683,33; 

 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, a fim de incentivar o uso e a geração da 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. 

 
Tabela 14 – Atendimento aos usuários – docentes, discentes e funcionários da USP 

Biblioteca Central 
Setor de Circulação do 

acervo bibliográfico 

Empréstimos 48.719 

Consultas 146.955 

Empréstimos entre Bibliotecas - EEBs 1.186 

Fotocópias  20.624 

 
 

 Comissão Assessora do Laboratório de Resíduos Químicos 

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

 
 Principais Atividades 

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

 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; 

 Participação de 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; 

 Proposta e viabilização de projetos que atendam a melhoria da infraestrutura e 
serviços do Laboratório de Resíduos Químicos; 

 Captação de recursos para autossustentabilidade do LRQ e elaboração anual da 
avaliação dos resultados. 

 
 Principais ações desenvolvidas em 2014 

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

 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; 
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 Apoio à pesquisa científica no Campus de Ribeirão Preto, destacando o fluxo de 
trabalho contínuo para atender a demanda dos serviços solicitados. 

 
 

 Comissão Assessora do Biotério Geral 

É 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 gerenciamento do setor, em especial, estabelecendo normas de 
funcionamento, procedimentos e rotinas.  
 Principais Atividades 

 Participação na elaboração de projetos de capacitação de recursos humanos; 

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

 Participação da atualização gradual da tabela de preços dos animais; 

 Captação de recursos para autossustentabilidade do Biotério Geral; 

 Elaboração anual da avaliação dos resultados esperados. 
 

 Principais ações desenvolvidas em 2014 

 Implantação da nova “Fábrica de Maravalha” e início das atividades em caráter 
experimental em dezembro/2014. 

 Prorrogação da 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 

 Análise das 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; 

 Elaboração de políticas de treinamentos individuais e coletivos junto ao CETEC. 
 

 Principais ações desenvolvidas em 2014 

Em 2014, embora a Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto, assim como 
as demais Prefeituras dos campi da USP, deixou novamente de receber recursos 
orçamentários na alínea de Treinamento de Recursos Humanos, a Comissão de 
Qualidade e Produtividade da PUSP-RP analisou 33 solicitações, tendo sido 29 
aprovadas e 04 não aprovadas em virtude de não serem pertinentes à função 
desenvolvida pelos funcionários solicitantes e/ou devido à restrição orçamentária da 
Universidade. 

Os treinamentos/capacitações que tiveram suas solicitações aprovadas foram 
custeados com verba própria da PUSP-RP. 

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

 

Tabela 15 - Solicitações aprovadas pela CQP 

Tipo de 
solicitação 

Grupo Funcional 
Total 

Básico Técnico Superior 

Curso 03 06 02 11 

Assembleia 0 0 01 01 

Congresso 0 04 02 06 

Encontro 0 0 01 01 

Feira 0 0 01 01 

Palestra 0 0 06 06 

Seminário 01 0 0 01 

Workshop 0 02 0 02 

Total 04 12 13 29 
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Gráfico 04 – Percentual de Solicitações por Grupo Funcional 

 

Tabela 16 - Solicitações por Divisões/Setores da PUSP-RP 

Tipo de 
Solicitação 

Divisões/Setores 

Total 
DVADM DVFINAN DVAPTRA DVATCOM DVMANOP 

Gabinete 
/SCINFOR 

/SVCOMSO 

Curso 0 0 01 0 03 07 11 

Assembleia 0 0 0 01 0 0 01 

Congresso 01 0 02 01 0 02 06 

Encontro 0 0 0 01 0 0 01 

Feira 0 0 0 0 0 01 01 

Palestra 0 0 05 0 0 01 06 

Seminário 0 0 0 01 0 0 01 

Workshop 0 0 0 01 0 01 02 

Total 01 0 08 05 03 12 29 

 

Gráfico 05 – Percentual de Solicitações por Divisões/Setores da PUSP-RP 
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Tabela 17 - Solicitações por Divisões/Setores da PUSP-RP divididas por Grupo Funcional 

Grupo 
Funcional 

Divisões/Setores 

Total 
DVADM DVFINAN DVAPTRA DVATCOM DVMANOP 

Gabinete 
/SCINFOR/ 
SVCOMSO 

Básico 0 0 0 01 03 0 04 

Técnico 01 0 02 01 0 08 12 

Superior 0 0 06 03 0 04 13 

Total 01 0 08 05 03 12 29 

 

 

 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; 

 Integração com os representantes de Treinamento das Unidades. 

 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 Escola USP; 

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

 
 Principais ações desenvolvidas em 2014 

 Treinamentos Coletivos: 

 

1) CETECineBrasil: Reflexões sobre problemas sociais 

Carga Horária: 09 horas  
 

Funcionários por Grupo 
Total 

Básico Técnico Superior 

04 09 03 16 
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2) Organização do Curso Condutores de Veículos de Transporte de Emergências 

Realizado no SEST/SENAT – Ribeirão Preto   

Carga Horária: 50 horas  

Funcionários por Grupo 
Total 

Básico Técnico Superior 

08 15 - 23 

 

 

Gráfico 06 – Treinamento por Grupo 

 

Produção de vídeo em parceria com Divisão de Apoio Transitório e DTI-RP (atual 
CeTI-RP) sobre a fábrica de maravalha do Biotério Geral da USP, inaugurada em 25 de 
abril de 2014.  

 

 Vídeo Conferência: 

 EAD – RP; 

 Teatro da USP de Ribeirão Preto/TUSP-RP; 

 Rede de Biotérios entre Ribeirão e São Paulo; 

 Gabinete PUSP-RP (ATD IV e ATD II); 

 Grupo de Trabalho de Administração da Superintendência de Gestão Ambiental – 
SGA/Campus USP Ribeirão Preto; 

 USP/UNIVESP – Formação de Tutores e Educadores que atuam no Curso 
Semipresencial de Licenciatura em Ciências; 

 Chefes e substitutos das Seções de Pessoal das Unidades com Escola USP para 
atualização manual de normas e diretrizes para concurso público; 

 Comissão de Biotério do Campus da USP-RP. 
 

 Reuniões: 

 Reunião da Comissão do Biotério Geral do Campus USP-RP; 

 Comissão de Ética de Uso de Animais – CEUA; 

 Comissão Interna Previsão Acidentes – CIPA/PUSP-RP; 

Básico
31%

Técnico
61%

Superior
8%
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 Contagem votos – CIPA/PUSP-RP; 

 Guarda Universitária com 20 pessoas; 

 CETEC e Chefias das Seções da Guarda Universitária, Transporte e Parques e 
Jardins para organização do Curso Condutores de Veículos Transporte de 
Emergência; 

 Creche Carochinha e Divisão SAS-São Paulo (período integral). 
 
 

● Biblioteca do Centro de Treinamento e Educação Continuada 

Visa oferecer aos funcionários um local apropriado para consulta e empréstimos 
livros e DVDs telecurso 2º grau, atendendo assim às necessidades de material de apoio 
aos treinamentos oferecidos para os funcionários da PUSP-RP e das Unidades de Ensino 
do Campus USP Ribeirão Preto.  
 

Tabela 18 - 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 19 - 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.  

 
 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; 

 Estabelecer integração com os representantes de treinamento das Unidades de 
Ensino. 
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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 

Total 07 

 

 Principais atividades  

 Manutenções em sistemas prioritários como: 

 Monitoramento da Guarda Universitária; 

 Equipamentos operacionais do Serviço de Comunicação Social e 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); 

 Equipamentos operacionais e servidores específicos da Biblioteca Central; 

 Desenvolvimento e/ou participação em projetos, cuja abrangência envolve o 
Campus de Ribeirão Preto; 

 Atualização/manutenção do parque computacional, visando manter os 
equipamentos em plenas condições de funcionamento; 

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

 Suporte técnico aos funcionários da PUSP-RP e órgãos/RUSP (SAS, UBAS, 
DVER-SEF/RP, SESMT, 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., solucionando in 
loco ou chamando a empresa autorizada quando a solução depende de peças ou 
mão-de-obra especializada; 

 Suporte técnico de emergência: realizado no período noturno e final de semana 
para atendimento de chamado da Guarda Universitária ou da Rádio USP;  

 Manutenção em hardware em equipamentos de informática e segurança eletrônica 
realizando substituições de peças in loco e também em laboratório, agilizando a 
devolução do equipamento para os usuários e trazendo economia na 
manutenção; 

 Reciclagem de equipamentos: avaliação de equipamentos enviados para baixa 
patrimonial, no qual são retirados componentes que poderão ser reutilizados na 
manutenção de outros equipamentos, sendo o material remanescente direcionado 
para empresa de reciclagem especializada em descarte correto de lixo eletrônico, 
empresa esta parceira da USP. 
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Tabela 02 – Equipamentos sob responsabilidade técnica da SCINFOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 Principais ações desenvolvidas em 2014 

 Chamados técnicos, inclusive os relacionados à Segurança Eletrônica, totalizando 
1.696 atendimentos, conforme consta tabela abaixo: 
 

Tabela 03 – Chamados por Seção 

Nº 
pedidos 

Seção Solicitante 
Nº 

pedidos 
Seção Solicitante 

01 Agência USP de Inovação 44 Seção de Atividades Culturais 

01 ATD - Moradias 46 Seção de Compras 

21 ATD-IV 08 Seção de Encadernação 

45 CAPEE - SCAPVEST 10 Seção de Expediente 

06 Casa de Hóspedes 57 Seção de Informática 

10 Centro Mult. Prom. Saúde  14 Seção de Manut. Elétrica 

26 CETEC 11 
Seção de Manutenção 
Hidráulica 

36 Creche 04 Seção de Manutenção Predial 

02 CREU 21 Seção de Moradias 

31 DVADM 08 Seção de Oficinas 

75 DVAPTRA 38 Seção de Oficinas de Precisão 

Tipo de equipamento Quantidade 

Centrais de Alarme 36 

Hubs 01 

Impressoras de cheque 01 

Impressoras de código de barras 01 

Impressoras Jato de tinta 50 

Impressoras Matriciais 14 

Impressoras Lasers 23 

Impressoras Térmicas 18 

Impressora/copiadora/scanner (multifuncionais) 26 

Microcomputadores 485 

Nobreaks 180 

Notebooks 18 

Monitores de vídeo 493 

Pontos de acesso para rede sem fio (Access Point) 96 

Plotter 01 

Projetor de multimídia 17 

Scanners de mão 04 

Scanners de mesa 09 

Servidores de aplicação 04 

Servidores de rede 03 

Switches 201 

Total 1.680 
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34 DVATCOM 07 Seção de Parques e Jardins 

43 DVFINAN 42 Seção de Patrimônio 

68 DVMANOP 43 Seção de Práticas Esportivas 

01 EDUSP 134 Seção de Segurança 

01 Eletrônica 26 Seção de Tesouraria 

01 FAPESP 55 Seção de Transportes 

95 Gabinete 14 Seção de Vigilância 

29 Lab. de Resíduos Químicos 14 Seção Serviços Gerais 

66 PG - Procuradoria Geral 24 SEF-DVER/RP 

35 Seção Contabilidade 14 Serviço de Áreas Verdes 

28 Seção de Alimentação 31 Serviço de Biblioteca 

30 Seção de Almoxarifado 46 Serviço de Biotério 

26 Seção de Atendimento Social 72 Serviço de Comunicação Social 

26 UBAS e Clínica Odontológica 35 Serviço de Material 

11 USP Recicla 58 Serviço de Pessoal 

40 SESMT 25 Serviço Promoção Social 

07 Serviço Social   

Total 1.696 

 
Tabela 04 - Tipos de atendimentos realizados  

Qtde Tipo de Chamado 

404 Assessoria 

03 Backup 

01 Ceder CD 

04 Compra 

17 E-mail 

152 Hardware 

16 Hardware e Software 

60 Home-page 

07 Manutenção - formatação - etc. 

24 Manutenção externa 

03 Montagem - equipamento 

64 Rede - configuração /assessor. 

37 Rede - infra 

63 Segurança eletrônica 

17 Software - configuração 

20 Software - desenvolvimento 

149 Software - inst. /reinstalação 

01 Software - licenças 

05 Software - manutenção 

107 Substituição 

517 Suporte telefônico 

22 Telefonia 

03 Vírus - remoção 
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  Projetos desenvolvidos e concluídos: 

 Projeto CLOUD USP: migração definitiva do servidor web (homepages) da PUSP-
RP para a Cloud. Criação de servidor web exclusivo para controle do Espaço 
Cultural; 

 Automatização das portas da Sala de Monitoramento da Guarda Universitária; 

 Inclusão das Seções de Oficinas e Manutenção Predial no sistema INFOCHT 
(sistema informatizado de controle de chamados técnicos de serviço); 

 Projeto e memorial de segurança eletrônica para estacionamentos Blocos Exatas 
da FFCLRP; 

 Projeto de reforma da rede lógica da Casa 07 – Rua Pedreira de Freitas (Casa de 
Hóspedes Estrangeiros); 

 Projeto de Segurança do Parque Tecnológico Campus USP; 

 Projeto de ampliação da capacidade de armazenamento das imagens geradas 
pelo serviço de monitoramento realizado pela Guarda Universitária, com aquisição 
de dois servidores; 

 Aquisição de 14 leitoras para implantação do sistema RUCARD no Restaurante 
Universitário; 

 Projeto de controle das câmaras frias do Restaurante Universitário, com a 
readequação/expansão da rede lógica para monitoramento das câmeras frias e 
futura implantação de sistema de comunicação interna; 

 Projeto de reforma de rede lógica para prédios da PUSP-RP (finalizado devido a 
não conclusão dos trabalhos pela empresa contratada pelo CeTI-RP). 

 Troca de projetores multimídias, com aquisição de projetores com mais recursos 
tecnológicos; 

 Reparo da estação repetidora para radiocomunicação da Guarda Universitária, 
com aquisição de Duplexador, que foi instalado na Torre da Rádio USP; 

 Proteção elétrica do semáforo localizado na Av. Prof. Dr. Hélio Lourenço, com a 
aquisição e acompanhamento da instalação de um nobreak; 

 Expansão da rede wireless, com a aquisição e instalação de 06 pontos de acesso 
para rede sem fio (DWL 8500 a/b/g D LINK) para atender aos usuários/moradores 
do Bloco F do CREU;  

 Serviço de lançamento subterrâneo de cabo óptico e caixas de passagem da Casa 
12, Rua das Paineiras (Seção de Moradias); 

 Serviço de manutenção preventiva/limpeza em câmera Speed Dome instalada, 
aproximadamente a 20 metros de altura, na Torre da Rádio USP; 

 Aquisição de 24 monitores LCD/LED para atendimento aos usuários da PUSP-RP 
em substituição aos monitores que apresentaram defeito, cuja reparação não foi 
viável financeiramente; 

 Aquisição de 10 nobreaks 2.0 KVa para uso nos racks de rede dos prédios em 
que a rede lógica antiga foi substituída por estruturada; 

 Aquisição de materiais de informática para atendimento aos usuários da PUSP-
RP; 

 Aquisição de dois microcomputadores (notebooks) para o Programa USP Recicla 
do Campus de Ribeirão Preto; 

 Aquisição de Workstations para produção de material multimídia da Rádio USP; 

 Aquisição de uma impressora jato de tinta para atender ao SESMT-RP;  
 

 Projetos em andamento: 

 Projeto PILOTO USP de Controle de Acesso nos prédios, com a implantação de 
catracas e fechaduras eletromagnéticas; 
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 Estudos prévios para implantação de segurança eletrônica de acesso de veículos 
nas portarias do Campus; 

 Projeto Storage: CeTI-RP, aguardando liberação no CeTI-RP; 

 Projeto de Monitoramento Eletrônico da Floresta por meio de torres de 40 metros 
de altura, as quais já foram construídas e com previsão de instalação dos 
equipamentos e ativação das torres em 2015; 

 Projeto para implantação de sistema de comunicação do Restaurante 
Universitário e Biblioteca Central; 

 Melhoria do Sistema de Monitoramento da Guarda Universitária, com aquisição 
de 02 licenças do software Condor;  

 Política de Controle de Acesso à PUSP-RP. 
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 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 08 

Superior 05 

Total 13 

  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; 

 Utilização dos veículos abaixo para as divulgações do Serviço de Comunicação: 

 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 2014 

 Conclusão do novo portal de notícias com distribuição diária de Newsletter por 
meio do próprio portal e continuidade na utilização das mídias sociais como 
ferramenta para divulgação das notícias do Campus da USP local; 

 Publicação das notícias geradas na fanpage da Comunicação Social no 
Facebook, na qual houve aumento das interações e número expressivo de 
usuários tanto do país como de estrangeiros, principalmente da América Latina. A 
distribuição de notícias também contou com a Agência USP de Notícias.  

 Lançamento do programa “Saber Saúde” pela TV USP Ribeirão, com objetivo de 
informar a população sobre doenças ou tratamentos específicos, a partir de 
questionamentos e dúvidas da própria população e aproveitando o conhecimento 
gerado nas áreas de saúde no Campus; 

 Conclusão do projeto de reestruturação da programação musical da Rádio USP 
Ribeirão, com divisão do banco de músicas por gênero e criação de diretrizes, 
para a elaboração da programação musical, desenvolvido em parceria com o 
Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto (FFCLRP); 

 Produção e supervisão dos programas “FEA Comunidade”, “Ambiente É o Meio”, 
“Dica Legal”, “Música & Cia”, “Saúde com Ciência e Jazz”, “Pílulas Farmacêuticas” 
e “Em Dia com o Direito”; 

 Recebimento de prêmio de 1º lugar para o programa “Pílulas Farmacêuticas”, em 
parceria com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP) 
no 4º Simpósio Aprender com Cultura e Extensão, evento realizado pela Pró-
Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP; 

 Reformulação do mapa do Campus e elaboração do novo folder dos calouros em 
2015, com QR Code que remete o usuário à página do setor mencionado na 
internet para que ele obtenha mais informações; 

 Início do projeto de criação do Centro de Documentação para o armazenamento 
mais apropriado de material fotográfico histórico, DVDs e volumes de clipping com 
reportagens sobre o Campus; 

 Coordenação de fixação de 46 faixas nas três entradas do Campus. 
 

Tabela 02 - Portal USP Ribeirão/Agência USP/USP Online/Jornal da USP  

Mídia 
Número de 
publicações 

2012 

Número de 
publicações 

2013 

Número de 
publicações 

2014 

Portal USP Ribeirão - 1.175 1.010 

Agência USP de Notícias 687 915 957 

USP Online - 230 530 

Jornal da USP/páginas 28  32  31  

Clipping (imprensa local e nacional)/páginas 1.395  1.317  1.306  

 
 

Tabela 03 – Produção e/ou veiculação Rádio USP Ribeirão 

Programa 2012 2013 2014 

USP Notícias* 187 566 452 

N. Minuto da Notícia 2.742 1.992 891 

Entrevistas 236 42 197 

N. USP Express* 1.491 914 448 

Ambiente É o Meio 30 41 28 
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FEA Comunidade 30 44 15 

Dica Legal 41 04 39 

Música & Cia 41 04 42 

Clássicos em Pauta 99 69 - 

Pílulas Farmacêuticas - 43 41 

Saúde com Ciência - 46 11 

*Veiculados pela Rede USP de Rádio 

 
Gráfico 01 - Comparativo Agência USP de Notícias 

 

 

Tabela 04 – Produção TV USP Ribeirão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 05 – Movimentação da Fanpage no Facebook 

Mídia 2013 2014 

Publicações 745 958 

Curtidas 1.606 3.166 

Média visualizações 320 1.362 

Interações 32.929 42.854 

Alcance das publicações 363.253 479.684 
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Publicações 2013 Publicações 2014

Tipo de Produção 2013 2014 

Minuto USP  55 47 

Reportagens 46 19 

Saber Saúde - 15 

Vídeos institucionais  02 01 

Minutos Assistidos 37.560 62.647 

Nº de visualizações 21.670 35.119 
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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 (Chefia de Divisão). 

 
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 - 02 - 02 

Seção de Segurança 02 18 - 20 

Setor de Segurança I 03 11 - 14 

Setor de Segurança II - 13 - 13 

Seção de Vigilância 14 - - 14 

Setor de Vigilância I 14 - - 14 

Setor de Vigilância II 28 - - 28 

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 485 servidores ativos e 47 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, 
PUSP-RP e PUSP-LQ;  
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 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; 

 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; 

 Gestão do contrato de prestação de serviço de operacionalização de pronto-
socorrismo (ambulância); 

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

 Principais ações desenvolvidas em 2014 

 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 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; 

 Estabelecimento de parceria com o Programa de Educação para o Trânsito - 
PROGET da TRANSERP para realização de campanhas educativas de trânsito 
no Campus com a participação da Guarda Universitária, sendo a primeira iniciativa 
a Campanha Dia Mundial Sem Carro em 22/09/2015; 

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

 Gestão do contrato de prestação de serviço de operacionalização de pronto-
socorrismo (ambulância), com início dos serviços em 01/06/2014; 

 Realização e implantação de três aditamentos ao contrato de serviços de 
vigilância/segurança patrimonial, sendo o primeiro para a redução de 30,88% no 
valor do contrato, o segundo para a inclusão de postos para o Campus USP de 
Piracicaba e o terceiro para prorrogação contratual por mais um período de 12 
meses; 

 Realização e implantação de dois aditamentos ao contrato de serviços de controle, 
operação e fiscalização de portarias e edifícios, sendo o primeiro para a redução 
de 16,08% no valor do contrato e o segundo para a prorrogação contratual por um 
período de 90 dias; 

 Implantação da redução de 86,92% na área contratada para a PUSP-RP referente ao 
contrato de limpeza, asseio e conservação predial, sendo que essa expressiva 
redução deveu-se, em grande medida, à exclusão de 623.234,93 m² de coleta de 

detritos em pátios e áreas verdes; 

 Rescisão amigável do contrato de locação de veículo tipo caminhão pipa equipado 
para serviços de combate a incêndios florestais e urbanos operado por bombeiro 
civil condutor. 
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 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 (oito) Unidades de Ensino e Órgãos 
de Apoio do Campus (ADUSP, ARFUSP, Agência USP de Inovação, Creche 
Carochinha, Superintendência de Saúde – UBAS Ribeirão Preto Médico e 
Odontológico, EDUSP, GACC, GATMO, Hemocentro, Hospital das Clínicas, 
Incubadora de Empresas SUPERA, Ouvidoria Geral, Polo EAD/Ribeirão Preto, 
Procuradoria Geral/Ribeirão Preto, SEF – Superintendência do Espaço Físico da 
USP – Divisão Regional de Ribeirão Preto, SESMT/Ribeirão Preto, USP Recicla, 
Centro de Tecnologia da Informação de Ribeirão Preto – CeTI-RP e Instituto de 
Estudos Avançado Polo Ribeirão Preto - IEA-RP); 

 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; 

 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 2014 

 Autuação de 640 Processos e de 2.037 Protocolados; 

 Automatização de 29 Processos não automatizados; 

 Arquivamento de 2.998 Processos no arquivo deslizante da Seção de Expediente; 

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

 Controle efetivo dos Processos/Protocolados extraviados e cobrança junto aos 
setores da PUSP-RP para localizá-los e regularizar a tramitação no Sistema 
Proteos; 



56                                                                                                                                 Relatório de Atividades 2014  

 

 Orientação aos funcionários a respeito dos procedimentos corretos quanto à 
utilização do Sistema Proteos; 

 Continuidade das atividades de substituição das caixas-arquivo verticais pelas 
caixas-arquivo horizontais com gramatura 800, o que possibilita melhor 
aproveitamento dos espaços das prateleiras do arquivo deslizante e 
condicionamento dos Processos; 

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

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

 Abertura do primeiro Processo de eliminação de documentos arquivísticos da 
Seção de Expediente (14.1.868.53.7), em cuja lista constam 107 Processos não 
automatizados; 

 Solicitação junto a diversos setores da USP do encaminhamento à Seção de 
Expediente de Processos para proceder à juntada de um grande número de 
documentos avulsos e de Protocolados que se encontravam parados na Seção. 

 

Gráfico 01- Documentos gerados e tramitados pela Seção de Expediente 

 

 

Como se pode observar no gráfico acima, houve uma diminuição no número de 
Processos abertos pela Seção de Expediente. Tal fato deve-se a menor quantidade de 
solicitações pela Divisão Financeira de abertura de Processos, como os de aquisição de 
bens e de contratação de serviço por dispensa compra direta, entre outros. 

 
 

 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; 
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 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; 

 Fiscalização administrativa da documentação trabalhista de sete contratos 
firmados pela PUSP-RP com empresas terceirizadas;  

 Instrução de processos de reclamação trabalhista movida por servidores da 
PUSP-RP; 

 Instrução de processos de reclamação trabalhista movida por funcionários de 
empresas terceirizadas que prestam serviços em postos da PUSP-RP; 

 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 e Concursos 
Centralizados do Campus de Ribeirão Preto. 
 

 Principais ações desenvolvidas em 2014 

Tabela 02 - Síntese dos procedimentos realizados pelo Serviço de Pessoal 

Procedimentos Quantidade 

Processo de contratação 02 

Rescisão de contrato 07 

Processo de transferência de servidores entre Unidades 03 

Instrução de Processos de Reclamação Trabalhista 70 

Atualização de Carteira Profissional e Previdência Social (CTPS) 95 

Registro de Comunicação de Acidente de Trabalho 16 

Emissão e Conferência de Boletins de Frequência 5.850 

Cadastro de Frequência 5.334 

Cadastro de Consignações em Folha de Pagamento 339 

Acerto de Vale Refeição 1.043 

Atualização de Dados Pessoais 578 

Validação de cadastros do Currículo MarteWeb 39 

Validação da Adesão à SPPREVCOM 126 

 

Visando a aprimorar a forma de arquivamento dos Boletins de Frequência dos 
servidores desta Prefeitura, o Serviço de Pessoal separou todos os Boletins e controles 
de ponto do quadro de pessoal da PUSP-RP referentes ao período de janeiro de 2001 a 
dezembro de 2010, que até 2013 estavam conservados em caixas, que não se mostravam 
ser um suporte físico ou administrativamente adequado. O objetivo foi juntar toda essa 
documentação nos respectivos processos individuais de Frequência dos interessados, de 
forma semelhante àquela adotada pela Reitoria. Estima-se que cerca de 60.000 Boletins 
e documentos afins foram separados, tendo sido concluída a conferência e juntada de 
46.000 (75%) aos respectivos processos até dezembro de 2014. 

A reforma na metodologia de guarda dos Boletins de Frequência, apesar de ter 
exigido muitos meses para sua implantação, que ainda está sendo finalizada, mostrou-se 
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muito vantajosa por ocasião da consulta ao histórico dos registros de frequência dos 
servidores e da transferência entre Unidades. Estas situações até então demandavam 
tempo dos servidores do Serviço de Pessoal para manipulação de inúmeras relações de 
documentos, e frequentemente com prazos curtos. 

 

 

Gráfico 02 - Distribuição das atividades de rotina do Serviço de Pessoal  

 

 

O Ofício VREA/CIRC/003/2014, de 07 de fevereiro de 2014, suspendeu novas 
convocações de candidatos classificados em editais para contratação de servidores 
celetistas, bem como a abertura de novos concursos públicos para essa categoria, por 
restrições de ordem orçamentária na USP. Até o mês de dezembro de 2014 a ordem de 
suspensão foi mantida. 

A suspensão da abertura e andamento dos concursos públicos para a Carreira 
dos servidores técnico-administrativos impediu o aproveitamento de empregos públicos 
anteriormente concedidos pela Reitoria à PUSP-RP e que estavam disponíveis para 
contratação. Até dezembro de 2014, as validades máximas para provimento de seis 
postos de trabalho (dois de nível Superior, dois de nível Técnico e dois de nível Básico) 
expiraram. Além disso, dez solicitações de reativação de claros antigos por motivo de 
vacância enviados em 2013 ao DRH não foram atendidos, e cinco outros postos cujas 
vacâncias ocorreram ao longo de 2014 deverão ainda ter a reativação analisada e 
solicitada à Reitoria em momento oportuno. Isso representou um déficit de 21 postos de 
trabalho.  

 

Tabela 03 - Contratação de servidores na PUSP-RP  

Nível Função Nº servidores 

Básico Motorista 01 

Superior Médico Veterinário 01 

Total 02 
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Tabela 04 - Desligamento de servidores da PUSP-RP 

Nível Função Nº servidores 

Básico 

Auxiliar Administrativo 01 

Auxiliar de Laboratório 01 

Auxiliar de Manutenção/Obras 01 

Encanador 01 

Eletricista 01 

Técnico 
Técnico em Documentação e Informação 01 

Técnico de Laboratório 01 

Total 07 

 
 

Tabela 05 – Transferência de servidores 

Nível Função 
Unidade de 

Origem 
Unidade de 

Destino 

Básico Auxiliar de Manutenção/Obras HRAC PUSP-RP 

Técnico Técnico em Informática SCS PUSP-RP 

Superior Orientador de Est. Musical e Técnica Vocal PUSP-RP FFCLRP 

Total 03 

 
 

Tabela 06- Número de Comunicações de Acidente de Trabalho registradas por setor  

Tipo Setor Total 

T
íp

ic
o

 

Seção de Segurança 02 

Divisão de Apoio Transitório 01 

Seção de Alimentação 04 

Seção de Manutenção Predial 01 

Seção de Oficinas de Precisão 01 

T
ra

je
to

 

Seção de Expediente 01 

Seção de Serviços Gerais 01 

Seção de Vigilância 01 

Serviço de Biblioteca 01 

Seção de Alimentação 01 

Seção de Informática 01 

Total 15 
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Gráfico 03 - Número de Comunicações de Acidente de Trabalho de 2005 a 2014 

 

Foram instruídos 70 processos de reclamação trabalhista, sendo 47 processos 
promovidos por servidores da Universidade (43% solicitando pagamento do Prêmio de 
Desempenho Individual, e 36% solicitando multa sobre suposta supressão de horas extras 
e exigindo pagamento de adicional de periculosidade por Vigias e Agentes de Vigilância), 
e 23 demandados por funcionários de empresas terceirizadas (reclamando, em geral, o 
pagamento de horas extras, verbas rescisórias, adicionais de insalubridade e 
periculosidade e benefícios). Houve diminuição do número de reclamações trabalhistas 
movidas por servidores da PUSP-RP no ano de 2014 em comparação com os anos 
anteriores. Contudo, a média ponderada dos últimos cinco anos foi de 148 processos 
abertos por servidores contra a PUSP-RP ao ano, equivalente a 28% do quadro de 
recursos humanos desta Unidade. 

 

Gráfico 04 - Número de processos de reclamação trabalhista instruídos de 2010 a 2014 

 

Os custos com as reclamações trabalhistas, quando procedentes, não são 
imediatos, pois se refletem após vários anos em função do andamento do processo na 
Justiça do Trabalho. O Serviço de Pessoal realiza o trabalho preventivo ao instruir a 
chefias a respeito da legislação trabalhista e dos princípios da administração pública a 
serem respeitados, e ao alertar os gestores sobre os passivos trabalhistas aos quais a 
Prefeitura se sujeita pelos atos administrativos praticados. Apontamos abaixo os objetos 
mais recorrentes nas reclamações trabalhistas movidas por servidores da PUSP-RP nos 
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últimos anos, com o objetivo de dar subsídio ao planejamento dos gestores. É relevante 
analisar a causa das reclamações para tecer estratégias diretivas com o intuito de diminuir 
o impacto das ações sobre o Serviço de Pessoal, responsável pela instrução 
administrativa e comparecimento em juízo, e de reduzir os gastos da Universidade com 
as liquidações de sentenças julgadas procedentes. 
 
Tabela 07 - Objetos tratados nos processos de reclamação trabalhista movidos por servidores 

da PUSP-RP de 2012 a 2014 

Ano Objetos Quantidade 

2012 
Diferença Salarial URV 1994 167 

Outros 07 

2013 

Supressão de Horas-Extras e Adicional de Periculosidade de 
Vigias e Agentes de Vigilância 

52 

Diferença Salarial URV 1994 20 

Outros 12 

2014 

Prêmio de Desempenho Individual 16 

Supressão de Horas-Extras e Adicional de Periculosidade de 
Vigias e Agentes de Vigilância 

12 

Outros 14 

Total 300 

 

 

Tabela 08 – Número de Processos de reclamação trabalhista movidos por funcionários de 
empresas terceirizadas de 2012 a 2014 

Ano Empresa 
Número de 
Processos 

Total 

2012 

A.G. Tazinafo 01 

12 

Câmara e Griffo 
Engenharia e 
Construções 

01 

Evik 04 

Lotus/O.O. Lima 01 

Personal 01 

Works 03 

Lotus 01 

2013 

Evik 21 

23 Starling e Estevão 01 

Works 01 

2014 

A.G. Tazinafo 01 

22 

Atento 01 

Evik 11 

Pluri (O.O.Lima) 02 

Pluriserv (Restaurante) 02 

Starling e Estevão 01 

Works 03 

Lotus/O.O.Lima/Pluriserv 01 

Total 57 
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Tabela 09 – Conferência da documentação trabalhista de empresas terceirizadas 

 

 
Tabela 10 - Concursos Públicos em andamento e em validade 

 Função 

N
º 
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N
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a
n

d
id

a
to

s
 

c
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(P
U

S
P

-R
P

 e
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e
m

a
is

 

U
n

id
a
d

e
s
 d

o
 C

a
m

p
u

s
) 

P
U

S
P

-R
P

 

Técnico T1 A 
(Agente de Vigilância) 

CCRP/USP 
04/2012 

01 748 42 - - 

Superior S1 A 
(Médico Veterinário) 

PUSP-RP  
31/2013 

02 149 01 01 01 

C
e
n

tr
a
li
z
a
d

o
 Técnico T1 A (Técnico para 

Assuntos Administrativos) 
PUSP-RP 
31/2012 

01 4.545 88 02 02 

Básico B1 A 
(Auxiliar de Administração) 

PUSP-RP 
39/2012 

01 3.530 434 06 02 

Técnico T1 A 
(Secretário) 

PUSP-RP 
45/2013 

01 566 (Em andamento) 

 

Tabela 11 – Número de vagas atendidas pelos Concursos Públicos em validade 

Unidade Nº de vagas 

PUSP-RP 01 

FMRP 01 

FEA-RP 01 

FCFRP 01 

FDRP 01 

Total 05 

 

 

Empresa 
Período de vigência 

em 2014 

Nº médio de 
funcionários por 

mês 

Pluri Serviços LTDA. - Contrato nº 16/2011 janeiro a dezembro 64 

Pluriserv Serviços Técnicos LTDA. - Contrato nº 
64/2011 

janeiro a dezembro 23 

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

Pluriserv Serviços Técnicos LTDA. - Contrato nº 
89/2013 

janeiro a setembro 13 

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

janeiro a dezembro 22 

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

janeiro a dezembro 100 

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

janeiro a dezembro 25 
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Tabela 12 - Postos de trabalho da PUSP-RP não providos - 31/12/2014 

Nível Função Validade Quantidade 

Básico 

Auxiliar de Manutenção/obras 

06/03/2015 01 

27/03/2015 02 

27/06/2016 01 

Auxiliar de Administração 27/03/2015 02 

Auxiliar de Laboratório 03/05/2016 01 

Técnico 

Desenhista 18/03/2015 01 

Técnico para Assuntos Administrativos 04/06/2015 01 

Técnico de Laboratório 18/03/2015 02 

Superior Bibliotecário 17/07/2015 01 

Total 12 

 
A Universidade de São Paulo implantou mediante a Resolução nº 6987/2014 o 

Programa de Incentivo à Demissão Voluntária dos servidores técnico-administrativos 
celetistas, com o objetivo, dentre outros, de reduzir o grau de comprometimento dos 
repasses financeiros do Estado com a folha de pagamento de pessoal. O Serviço de 
Pessoal teve a responsabilidade de: orientar os servidores interessados sobre os 
requisitos para adesão e contrapartidas do programa; receber e protocolar os 
requerimentos de adesão; manter dados pessoais e trabalhistas dos servidores 
participantes atualizados em tempo real; e dar subsídios à Administração Central para 
análise da situação dos servidores. Até dezembro de 2014, foram protocoladas as 
inscrições e acompanhadas as situações de 36 servidores ao Programa. 

 
 

 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 2014 

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

 Assessoria em assuntos de segurança para tomada de decisão da Seção de 
Atendimento Social; 
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 Palestras periódicas aos moradores do Bloco F do CREU, Vila Estudantil e CREU 
sobre “Noções Básicas de Segurança”; 

 Realização de palestras na 11ª Semana de Recepção aos Calouros do Campus 
pelo Supervisor do Serviço de Guarda Universitária e por agentes de vigilância e 
coordenação da participação da Polícia Militar; 

 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 2015; 

 Supervisão da fiscalização operacional de todos os 134 postos de serviços 
terceirizados de vigilância/segurança patrimonial distribuídos na EEFERP, EERP, 
FCFRP, FDRP, FEA-RP, FFCLRP, FMRP, FORP e PUSP-RP, até 31 de maio de 
2014; 

 Supervisão da fiscalização operacional de todos os 90 postos de serviços 
terceirizados de vigilância/segurança patrimonial distribuídos na EEFERP, EERP, 
FCFRP, FDRP, FEA-RP, FFCLRP, FMRP, FORP e PUSP-RP, a partir de 1 de 
junho de 2014; 

 Supervisão da fiscalização operacional de todos os 48 postos de serviços 
terceirizados de controle, operação e fiscalização de portarias distribuídos na 
FCFRP, FDRP, FEA-RP, FMRP, FORP e PUSP-RP, até 31 de maio de 2014; 

 Supervisão da fiscalização operacional de todos os 39 postos de serviços 
terceirizados de controle, operação e fiscalização de portarias distribuídos na 
FCFRP, FDRP, FEA-RP, FMRP, FORP e PUSP-RP, a partir de 1 de junho de 
2014; 

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

 Reuniões com as Polícias Militar, Ambiental e Civil para traçar planos e metas no 
intuito de diminuir o índice de delitos e ocorrências no Campus. 
 
 

 SEÇÃO DE SEGURANÇA 

 Principais atividades 

 Promoção de patrulhamento no Campus de forma planejada; 

 Fiscalização dos serviços terceirizados de vigilância/segurança patrimonial e de 
controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios no Campus; 

 Controle dos serviços terceirizados de vigilância executados nas portarias do 
Campus; 

 Orientação de trânsito nas dependências do Campus; 

 Acompanhamento, apoio, sinalização e orientação de trânsito de diversos eventos 
esportivos e acadêmicos e de concursos públicos realizados no interior do 
Campus; 

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

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

 Prevenção e combate a incêndios em áreas florestais e em áreas urbanizadas. 
 Prevenção e combate à pesca e à caça no Campus, bem como apreensão de 

equipamentos para esses fins;  
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 Auxílio à pesquisa em área florestal, bem como atenção e guarda de materiais 
usados pelos pesquisadores; 

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

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

 Elaboração da 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; 

 Elaboração de Pedidos de Providência visando à reparação de diversas situações 
encontradas pelos agentes de vigilância durante rondas no Campus, como 
árvores caídas, luzes apagadas, canos estourados; 

 Elaboração de mapa de risco de ocorrências sobre furtos/roubos no Campus para 
divulgação à comunidade uspiana; 

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

 Fiscalização operacional dos serviços terceirizados de vigilância/segurança 
patrimonial distribuídos em 7 postos da EEFERP, em 12 postos da EERP, em 10 
da FCFRP, em 8 postos da FDRP, em 10 postos da FEA-RP, em 23 postos da 
FFCLRP, em 31 postos da FMRP, em 7 postos da FORP no período noturno, nos 
finais de semana, feriados, pontos facultativos e pontes, e em 26 postos da PUSP-
RP, até 31 de maio de 2014; 

 Fiscalização operacional dos serviços terceirizados de vigilância/segurança 
patrimonial distribuídos em 5 postos da EEFERP, em 8 postos da EERP, em 5 
postos da FCFRP, em 6 postos da FDRP, em 6 postos da FEA-RP, em 16 postos 
da FFCLRP, em 22 postos da FMRP, em 6 postos da FORP no período noturno, 
nos finais de semana, feriados, pontos facultativos e pontes, e em 18 postos da 
PUSP-RP, a partir de 1 de junho de 2014; 

 Fiscalização operacional dos serviços terceirizados de controle, operação e 
fiscalização de portarias e edifícios distribuídos em 4 postos da FCFRP, em 2 
postos da FDRP, em 8 postos da FEA-RP, em 13 postos da FMRP, em 1 posto 
da FORP no período noturno, nos finais de semana, feriados, pontos facultativos 
e pontes, e em 20 postos da PUSP-RP, até 31 de maio de 2014; 

 Fiscalização operacional dos serviços terceirizados de controle, operação e 
fiscalização de portarias e edifícios distribuídos em 4 postos da FCFRP, em 1 
posto da FDRP, em 6 postos da FEA-RP, em 15 postos da FMRP, em 1 posto da 
FORP no período noturno, nos finais de semana, feriados, pontos facultativos e 
pontes, e em 12 postos da PUSP-RP, a partir de 1 de junho de 2014; 

 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 até 30 de setembro de 2014; 

 Fiscalização operacional do serviço médico, operacionalização de pronto-
socorrismo (ambulância), a partir de 1 de junho de 2014; 

 Elaboração de planilhas e relatórios referentes à fiscalização operacional diária 
dos serviços terceirizados; 
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 Desenvolvimento de banners, panfletos, comunicados, dentre outros serviços 
gráficos, para campanhas junto à comunidade uspiana. 

 
 Principais ações desenvolvidas em 2014 

 Entrega de 1.200 selos USP; 

 Emissão de 188 carteirinhas de identificação dos alunos dos cursos oferecidos no 
Campus pela FUNDACE; 

 Acompanhamento de 39 socorros médicos; 

 Operacionalização da Campanha Dia Mundial Sem Carro, em 22/09/2015; 

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

 Passeios ciclísticos no Campus, com a participação de aproximadamente 20 
pessoas por passeio; 

 3º Festival de Atletismo Estudantil de Serrana, realizado no CEFER, com a 
participação de aproximadamente 500 pessoas; 

 Evento da Rede de Apoio Espiritual, com a participação de aproximadamente 
50 pessoas; 

 Corrida e Caminhada FORP 90 anos, com a participação de aproximadamente 
210 pessoas; 

 III Workshop Saúde e Direitos Humanos - GEPESADES na EERP, com a 
participação de aproximadamente 90 pessoas; 

 10º Congresso Brasileiro de Sistemas, realizado na FEA-RP, com a 
participação de aproximadamente 40 pessoas; 

 IX Torneio de Xadrez realizado no CEFER, com a participação de 
aproximadamente 30 pessoas; 

 IV Simpósio de Atualização em Saúde Mental e Psiquiatria da Infância e 
Adolescência do realizado no HCFMRP-USP, com a participação de 
aproximadamente120 pessoas; 

 48º Festival Música Nova “Gilberto Mendes”, realizado na FFCLRP, com a 
participação de aproximadamente 250 pessoas; 

 Congresso Médico Acadêmico da FMRP, com a participação de 
aproximadamente 60 pessoas; 

 IX Caminhada da Primavera, com a participação de aproximadamente 120 
pessoas; 

 Congresso Internacional de Neuropsicofarmacologia – CINP, realizado na 
FMRP com a participação de aproximadamente 250 pessoas; 

 10º Congresso Brasileiro de Sistemas, realizado na FEA-RP, com a 
participação de aproximadamente 50 pessoas; 

 Encontro de História e Filosofia, realizado na FFCLRP, com a participação de 
aproximadamente 70 pessoas; 

 Audiência Pública do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, promovido pela 
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, na FDRP, com a 
participação de aproximadamente 60 pessoas; 

 Workshop de Medicina, com a participação de aproximadamente 90 pessoas 
por dia; 

 Seminário Internacional de Pós-Graduação do LAPICC – USP, realizado na 
FFCLRP, com a participação de aproximadamente 70 pessoas; 

 Jornada de Terapias Cognitivo Comportamentais, realizada na FFCLRP, com 
a participação de aproximadamente120 pessoas; 
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 Curso de Especialização em Odontologia Legal, realizado na FORP, com a 
participação de aproximadamente 20 pessoas; 

 II Workshop de Nutrição Esportiva – Nutrirp, realizado na FMRP, com a 
participação de aproximadamente 80 pessoas; 

 Curso de Filosofia, Ciência, Humanismo e Psicanálise, realizado na FFCLRP, 
com a participação de aproximadamente 90 pessoas; 

 12ª Corrida USP de Ribeirão Preto, com a participação de aproximadamente 
500 pessoas; 

 

  

Acompanhamento da 12ª Corrida USP de Ribeirão Preto 

 Prova prática de anatomia para os médicos residentes da Ortopedia e 
Traumatologia, realizada na FMRP, com a participação de aproximadamente 
30 pessoas; 

 Simulado do Cursinho do Centro Acadêmico da FEA-RP, com a participação 
de aproximadamente 30 pessoas; 

 Processo seletivo para mestrado da FDRP, com a participação de 
aproximadamente 160 pessoas; 

 Provas de proficiência em idiomas do processo seletivo de mestrado da FDRP, 
com a participação de aproximadamente 30 pessoas; 

 Prova do Processo Seletivo de ingresso no Programa de Pós-Graduação em 
Educação da FFCLRP, com a participação de aproximadamente 40 pessoas; 

 Processo seletivo do curso de Pós-Graduação Lato sensu em Direito Tributário 
e Direito Processual Civil realizado na FDRP, com a participação de 
aproximadamente 100 pessoas. 
 

 Organização do trânsito durante a realização dos seguintes concursos públicos: 

 Professor de educação básica realizado na FFCLRP, com a participação de 
aproximadamente 90 candidatos;  

 Soldado da Polícia Militar 2ª Classe, realizado na FFCLRP, com a participação 
de aproximadamente 30 candidatos; 

 Professor Titular na FEA-RP, com a participação de aproximadamente 15 
candidatos; 

 Médico legista da Acadepol, realizado na FFCLRP, com a participação de 
aproximadamente 20 candidatos;  

 Agente de Saúde, realizado na EERP, a participação de aproximadamente 200 
candidatos; 

 Agente de Escola e Agente Vigilante da Polícia Civil - Teste de Aptidão Física, 
realizado no CEFER, com a participação de aproximadamente 500 candidatos; 
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 Fotógrafo Pericial da Polícia Civil, realizado na FFCLRP, com a participação de 
aproximadamente 250 candidatos; 

 Combate a 28 focos de incêndio. 
 

 

 

 

Incêndio debelado pelos agentes de vigilância no dia 06/06/2014 

 Apreensão de equipamentos de caça no Campus. 
 

  

Periquitos capturados, mas recuperados pela Guarda Universitária no dia 28/09/2014 

 

A Seção de Segurança promoveu diversas ações preventivas e deu apoio à 
comunidade uspiana em 2014. Parte dessa atividade da Seção pode ser quantificada no 
número de ocorrências desse tipo registradas pelos agentes de vigilância, que 
representou 45,9% das ocorrências. 

A tabela e o gráfico abaixo apresentam os principais tipos de ocorrências 
registradas em 2014. 

 

 

Tabela 13 - Estatística da Segurança do Campus 

Ocorrências 2012 2013 2014 

Furtos de Veículos - Estacionamento Livre HC 04 03 04 

Furtos de Veículos - Campus 23 37 32 

Princípio de Incêndio e incêndio 22 16 28 
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Perturbação/Desordem 22 22 14 

Tentativas de Furtos, furtos e roubos 47 45 78 

Danos ao patrimônio e a terceiros 42 55 32 

Acidentes de Trânsito 80 80 75 

Ato Infracional 23 28 23 

Infração de Trânsito 100 44 28 

Outros 335 300 302 

Indivíduos em Atitudes Suspeitas 17 38 26 

Auxílio ao Público 1.042 826 545 

Total 1.757 1.494 1.187 

 

Gráfico 05- Principais tipos de ocorrências registradas 

 

 

 Agilização no atendimento das vítimas e auxílio aos agentes de vigilância durante 
as ocorrências de socorro médico, como desmaios, acidentes de trânsito e de 
trabalho, com o início, em 1 de junho de 2014, do serviço médico contratado – 
operacionalização de pronto-socorrismo (ambulância) no Campus. 

 
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; 



70                                                                                                                                 Relatório de Atividades 2014  

 

 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. 
 

 Principais ações desenvolvidas em 2014 

 Consulta de ocorrências e relatórios; 

 Fornecimento de dados aos agentes de vigilância; 

 Organização de arquivos; 

 Cadastramento de veículos; 

 Colaboração na entrega de selos de entrada para veículos autorizados; 

 Elaboração de documentos. 
 
 

 SEÇÃO DE VIGILÂNCIA 
 Principais atividades 

 Zelar pelo Patrimônio da Universidade; 

 Vigilância diurna e noturna realizada em três turnos e em 21 postos, sendo 17 na 
PUSP-RP, 1 na FFCLRP, 1 na FMRP e 2 na EEFERP (Aquático e Esportivo); 

 Elaboração de escala de posto juntamente com os Encarregados de Setor; 

 Remanejamento de vigilantes em caso de ausências por falta, licença saúde, férias 
e outros motivos, deixando os postos de menor risco vazios, cobrindo assim os 
postos de maior necessidade; 

 Providências quanto à informação aos chefes e responsáveis dos departamentos 
sobre irregularidades observadas pelos vigias; 

 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 à Chefia; 

 Fiscalização das entradas e saídas de prédios e estacionamentos, tomando as 
providências necessárias para quaisquer fatos anormais verificados, redobrando 
a 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 2014 

 Zelo pelo patrimônio; 

 Atendimento ao público em Unidades de Ensino e em setores da PUSP-RP de 
acordo com o quanto solicitado durante o ano de 2014, muitas vezes em caráter 
de emergência; 
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 Vigilância 24 horas no prédio da PUSP-RP de 28/11/2014 a 01/12/2014 – período 
de guarda das provas do Vestibular FUVEST 2015, garantindo a segurança e o 
acesso ao prédio à equipe da FUVEST. 
 
 

 SEÇÃO DE ENCADERNAÇÃO 

 Principais atividades 

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

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

 Limpeza e recuperação de livros antigos. 
 

 Principais ações desenvolvidas em 2014 

Tabela 14– Serviços executados em capa dura por Unidade 

Unidade 2012 2013 2014 

BCRP 985 771 818 

FMRP 46 09 16 

PUSP 72 53 07 

EERP 17 06 03 

FCFRP 05 22 - 

FORP 07 04 - 

FFCLRP 05 30 02 

FEA-RP 04 0 - 

FDRP 63 09 - 

SVOI 13 11 - 

Total 1.217 915 846 

 

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

 

Além da encadernação de 846 volumes em capa dura, foram executados serviços 
de encadernação de 221 volumes em espiral, totalizando 1.067 volumes. 

 
 

 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 seguranças dos prédios da PUSP-RP 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 dos extintores e acompanhamento da manutenção destes 
equipamentos dos prédios da PUSP-RP; 

 Implantação operacional do aditamento de áreas, no âmbito da PUSP-RP, do 
Contrato Nº 16/2011-CCRP. 

 

 Principais ações desenvolvidas em 2014 

 Fiscalização de setores terceirizados de limpeza, sendo: 77 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, até 31/05/2014, conforme tabela abaixo. 
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Tabela 15 – 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, Zeladoria e Guarita do CREU; 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; CEFER; 
(Piscina e Blocos B e C 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; 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 

 

 Análise das particularidades dos prédios e das atividades desenvolvidas pelos 
setores da PUSP-RP a fim proceder a redução da área contratada, em 
atendimento à determinação da Reitoria para a diminuição de gastos com os 
contratos terceirizados, de modo a evitar que os trabalhos da PUSP-RP fossem 
afetados por essa redução; 

 Implantação operacional, a partir de 01/06/2014, da redução da área contratada 
no âmbito da PUSP-RP do contrato n.º 16/2011-CCRP, celebrado entre a USP e 
a empresa Pluri Serviços Ltda.; 

 Elaboração da nova escala de serviços de limpeza nos prédios da PUSP-RP; 

 Fiscalização de setores terceirizados de limpeza, sendo: 76 prédios para limpeza 
predial distribuídos em 5 regiões, 57.567,72 m² de áreas externas de varrição de 
passeios e arruamentos, a partir de 01/06/2014, conforme a tabela abaixo: 

 

Tabela 16 – Relação de locais com serviço terceirizado de limpeza a partir de 01/06/2015 

Região 1 

Guarita do HC; Casa 3 (DVATCOM); Casa 4 (Seção de Atividades Culturais); 
Casa de Hóspedes 1, 2 e 7 (Casa de Hóspedes Estrangeiro); Alojamento, 
Lavanderia e Administração da Casa de Hóspedes; Blocos A, B, C, D, E, Zeladoria 
e Guarita do CREU; Casas de Pós-graduação 12 e 13; Casa 110/Graduação da 
Rua dos Técnicos; Espaço Cultural; Biblioteca Central. 
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Região 2 
Guarita da Av. do Café; Centro de Visitantes; Bloco F do CREU; CEFER; Piscina; 
Blocos B e C 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; 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; Casa 22; Seção de Informática; Seção de Patrimônio; 
EEFERP/Casa 1. 

Áreas 
externas 

Varrição de passeios e arruamentos – 57.567,72 m² 

 

 Reuniões quinzenais entre os fiscais da Seção, Supervisor e Encarregada da 
empresa prestadora dos serviços terceirizados de limpeza para: 

 Orientações quanto ao uso de EPI’s, uniforme e crachá; 

 Orientações quanto à limpeza e manutenção nos contêineres e lixeiras de 
alvenaria;  

 Elaboração de escala para limpeza de vidros nos prédios PUSP-RP.  

 Orientações para diminuição da rotatividade de funcionários; 

 Orientações quanto ao uso racional d’água, a partir das quais houve redução 
do consumo de água durante a execução dos serviços de manutenção e 
limpeza das áreas externas dos prédios da PUSP-RP; 

 Orientações quanto ao descarte de embalagens de produtos utilizados nos 
serviços de manutenção e limpeza. 

 Reunião junto à empresa prestadora de serviços de manutenção e limpeza para 
orientações sobre a quantidade e sobre a qualidade de produtos utilizados nos 
serviços de manutenção e limpeza; 

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

 Levantamento da quantidade de sacos azuis necessários para coleta seletiva dos 
resíduos sólidos recicláveis nos prédios da PUS-RP, o que permitiu reduzir seu 
consumo de 4 sacos de 100 litros para 2 sacos de 100 litros por semana; 

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

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

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

 Orientações e acompanhamento dos serviços de recarga e manutenção dos 
extintores dos prédios da PUSP-RP; 
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 Alcance de resultado satisfatório na pesquisa de Avaliação da Qualidade dos 
Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Predial realizada com os chefes de 
Seção/Serviço e funcionários usuários de prédios da PUSP-RP, o que corroborou 
o método de trabalho da equipe de fiscalização da Seção de Serviços Gerais. 

 

 

Gráfico 08 - 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 
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 DIVISÃO DE APOIO TRANSITÓRIO - DVAPTRA 

Missão 

Contribuir para a produção de conhecimentos no Campus de Ribeirão Preto por 
intermédio da pesquisa bibliográfica, laboratorial e serviços prestados pela Biblioteca 
Central, Biotério Geral, Laboratório de Resíduos Químicos e Ponto de Apoio da FAPESP, 
bem como dar suporte às Comissões da Biblioteca Central, do Biotério Geral, do 
Laboratório de Resíduos Químicos - LRQ, da Comissão de Ética no Uso de Animais - 
CEUA e da Comissão Permanente para Apuração de Acidentes com Veículos Oficiais da 
Regional de Ribeirão Preto – COPAVO Regional/RP. 

 

Tabela 01 – Recursos Humanos da Divisão 

Serviço / Seção Básico Técnico Superior Total 

Diretoria da Divisão 02 04 01 07 

Serviço de Biblioteca 13 16 12 41 

Serviço de Biotério 14 09 05 28 

Laboratório de Resíduos Químicos - 01 01 02 

Total 29 30 19 78 

 
 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; 

 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 2014 

 Continuidade das atividades das Comissões Assessoras da Biblioteca Central, do 
Biotério Geral, do Laboratório de Resíduos Químicos, da COPAVO/Regional 
Ribeirão Preto e da CEUA; 

 Obtenção de recursos orçamentários da RUSP, na ordem de R$ 284.915,00, para 
renovação de assinaturas de revistas estrangeiras, impressas e on-line, aplicados 
R$ 38.667,93 no mercado nacional e U$46,683.33 no exterior;  
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 Obtenção de recursos orçamentários do DT/SIBi/USP para o Programa de 
Preservação de Materiais Bibliográficos, no valor de R$77.553,00; 

 Obtenção de recursos da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP no valor de 
R$600.000,00, para colaborar na aquisição de uma autoclave para o Biotério 
Geral; 

 Obtenção de recursos da Comissão de Orçamento e Patrimônio da USP, para 
colaborar na aquisição de ração animal do Biotério Geral;  

 Inauguração da Fábrica de Maravalha do Biotério Geral da PUSP-RP em abril de 
2014. Para esta ocasião, as equipes da DVAPTRA, do CETEC e do DTI-RP (atual 
CeTI-RP) produziram vídeo sobre o Biotério Geral do Campus da USP-RP, com 
um breve histórico do Biotério Geral da PUSP-RP e a sua importância no 
desenvolvimento da pesquisa da USP, destacando a tecnologia diferenciada 
utilizada na Fábrica de Maravalha. link: 
http://iptv.usp.br/portal/video.action?idItem=22689&idVideoVersion=19255 
 

 

Antiga Fábrica de Maravalha 

 

  

Atual Fábrica de Maravalha 

 

 Crescimento em torno de 116,66% no número de Contratos encaminhados pelo 
Posto FAPESP do ano de 2011 a 2014 e salto qualitativo na agilidade do 
atendimento ao público em virtude da adequação no site da Fundação que 

http://iptv.usp.br/portal/video.action?idItem=22689&idVideoVersion=19255
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possibilitou uma redução em torno de 59% no número de Pareceres encaminhados 
de 2011 para 2014, 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 

2011 1.323 673 218 88 

2012 1.380 410 236 71 

2013 4.081 296 237 61 

2014 2.489 147 218 47 

 
 

 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; 

 Orientações sobre como pesquisar em bases de dados, periódicos e livros 
eletrônicos.  

 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); 

 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 usuários:  

 Acesso ao DEDALUS; 
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 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 2014 

 Correção de 17.308 referências bibliográficas de acordo com ABNT, APA, 
Vancouver e normas específicas das revistas científicas; 

 Aumento de aproximadamente 3,75% no acervo total da BCRP de 2012 em 
relação a 2014, conforme observado na tabela 03: 

 

Tabela 03 – Acervo da BCRP 

Tipo de Material 
Cadastrados 

2014 

Acervo em 

2012 2013 2014 

Livros, monografias e separatas 776 118.883 131.363 132.139 

Teses 785 17.298 20.586 21.371 

Periódicos-fascículos 1.055 505.538 507.888 508.943 

Produção científica 3.775 89.865 92.918 96.693 

Monografias, memoriais 114 5.115 5.198 5.312 

Multimeios, CD-ROM, DVD 15 1.304 1.030 1.045 

Outros tipos 111 2.090 2.207 2.318 

Acervo Total 6.631 740.093 761.190 767.821 

 

 Colaboração com os editores científicos da Psicologia, mediante a normalização 
dos artigos científicos, submetidos à publicação das revistas: MEMORADUM, 
PAIDÉIA, REVISTA BRASILEIRA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL e REVISTA 
DA SPAGESP; 

 Disponibilização de 74 registros de teses e 820 artigos científicos para alimentação 
de bases de dados na Biblioteca Virtual em Saúde BVS/BIREME e na Rede 
Brasileira de Bibliotecas da Área de Psicologia (ReBAP); 

 Participação de funcionários na Comissão Assessora da Biblioteca Central; 

 Apoio à Exposição de Origamis do Grupo Kakushia de Origami da ACENB São 
Carlos (Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de São Carlos), no período 
de 27 de outubro a 14 de novembro; 

 Atendimento a usuários, conforme tabela abaixo: 

 
Tabela 04 – Atendimento aos usuários 

Natureza 2012 2013 2014 

Consultas 228.430 549.122 146.955 

Empréstimos domiciliares 71.586 70.227 48.719 

Empréstimos entre bibliotecas 42.369 1.704 1.186 

Fotocópias* 42.369 22.946 20.624 

* Comutação bibliográfica 

 

 Treinamento de usuários, conforme tabela abaixo: 
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Tabela 05 – Capacitação de usuários 

Tipo Quantidade Nº Alunos Nº Horas 

Visita orientada 07 235 20 

Aulas a convite 28 512 85 

Palestras 11 388 25 

Disciplina da Unidade 02 69 120 

Total 48 1.204 250 

 

 

 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 neste Campus; 

 Confecção de maravalha para consumo diário, utilizada nos prédios de 
produção/manutenção do Serviço de Biotério Geral; 

 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 do Biotério Geral; 

 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; 

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

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

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

 Assistência e orientação técnica aos biotérios setoriais deste Campus; 

 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 2014 

 Participação de funcionários na Comissão Assessora do Biotério Geral, Comitê de 
Ética no uso de Animais, Comissões de Sindicância, Comissão de Qualidade e 
Produtividade. 
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A tabela abaixo apresenta números relativos à produção de animais do Serviço 
de Biotério durante o ano de 2014 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 56 2.698 145 7.065 104 10.068 

Camundongo 
(C57BL6 SPF) 

80 508 2.007 58 19.044 407 22.104 

Camundongo 
(Swiss SPF) 

0 0 3.949 7 2.783 511 7.250 

Cobaia 0 95 0 0 551 57 703 

Coelho 0 2 35 68 263 0 368 

Rato 23 1.369 6.977 3.936 24.223 3.117 39.645 

Total 103 2.030 15.666 4.214 53.929 4.196 80.138 

 

 
Gráfico 01 – Consumo de Animais por Unidade 

 
 

 
Tabela 07 – Demonstrativo Geral do Fluxo de Animais 

Espécies Produção Consumo Venda* Doação** Total 

Camundongos 57.391 39.422 2.900 360 42.682 

Cobaias 1.388 703 0 0 703 

Coelhos 876 368 16 0 384 

Ratos 59.518 39.645 727 124 40.496 

Total 119.173 80.138 3.643 484 84.265 

* 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. 
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Tabela 08 – Consumo de Maravalha pelas Unidades e pelo Serviço de Biotério 

Unidades Consumo (Kg) 

EEFERP 0 

EERP 600 

FCFRP 0 

FFCLRP 4.489 

FMRP 16.043 

FORP 9.976 

Subtotal das Unidades 31.108 

Serviço de Biotério 90.750 

Consumo Total 121.858 

 

 

Gráfico 02 – Consumo de Maravalha em Kg 

 
 

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

Usuários Cobaias Coelhos 
Roedores 
extrusada 

Roedores 
Peletizada 

Serviço de Biotério 5.920 17.600 13.665 73.020 

Unidades 620 1.320 1.300 61.626 

Total 6.540 18.920 14.965 134.646 

 

 

 LABORATÓRIO DE RESÍDUOS QUÍMICOS  

 Principais atividades 

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

 Orientações e informações às Unidades do Campus sobre o PGRQ, por meio de 
cursos, palestras, treinamentos, visitas técnicas, entre outros; 
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 Coleta mensal de resíduos químicos nas diversas Unidades do Campus; 

 Treinamento sobre Segurança Química às diversas Unidades do Campus; 

 Desenvolvimento de Projetos de Extensão (apoio da Pró-Reitoria de Cultura e 
Extensão Universitária – PRCEU e Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 
– FORP) e Estágios Supervisionados com alunos de graduação (apoio da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – FFCLRP). 
 

 Principais ações desenvolvidas em 2014 

 Atendimento a 113 solicitações de coleta e tratamento de resíduos químicos nas 
diversas Unidades de Ensino do Campus; 

 Destinação final adequada (incineração) de 4,1 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); 

 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 e cursos ministrados para funcionários e estudantes, visando à 
orientação e à divulgação do PGRQ existente no Campus: 

 
Palestra: “Resíduos Químicos - Gerenciamento e Tratamento na USP de Ribeirão Preto”  
Data: 11/03/2014 
Local: Departamento de Química – FFCLRP/USP 
Público: 50 participantes (bacharel) e 50 participantes (licenciatura) 
 
Palestra: “Segurança Química em Laboratórios” 
Data: 13/05/2014 
Local: Departamento de Química – FFCLRP/USP 
Público: 50 participantes (Bacharel) e 50 participantes (Licenciatura 
 
Curso: “Segurança Química em Laboratórios 
Data: 01/04 a 28/05/2014 
Local: Anfiteatro da FMRP/USP 
Público: 60 participantes  

 
Palestra: “Segurança Química: Boas Práticas de Laboratório”  
Data: 03/04/2014, 28/08/2014, 17/11/2014 
Local: Centro Multidisciplinar de Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças 
Turma I – 28 participantes 
Turma II – 23 participantes 
Turma III – 32 participantes 
 
Palestra “Gerenciamento e Tratamento de Resíduos Químicos em Instituições de Ensino 
Superior” 
Data: 11/09/2014 
Local: Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas – UNESP - S. J. do Rio Preto/SP 
Público: 40 participantes 
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Palestra “Gerenciamento e Tratamento de Resíduos Químicos em Instituições de Ensino 
Superior” 
Data: 13/10/2014 
Local: Instituto de Ciências Exatas – UFF – Volta Redonda/RJ 
Público: 60 participantes 
 

Palestra “Manuseio, Armazenamento e Transporte de Produtos Químicos” e “Descarte 
Correto de Resíduos Químicos” 
Data: 10/10/2014 
Local: Centro Multidisciplinar de Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças 
Público: 21 participantes 
 
Palestra “Gerenciamento de Resíduos Químicos na Universidade de São Paulo”  
Data: 03/11/2014 
Local: Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Florianópolis/SC 
Público: 80 participantes 
 
Palestra “Gerenciamento de Resíduos Químicos no Campus USP de Ribeirão Preto: A 
experiência do Laboratório de Resíduos Químicos”  
Data: 05/11/2014 
Local: Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Florianópolis/SC 
Público: 50 participantes 
 

 
Tabela 10 – Resíduos Químicos Tratados pelo LRQ em 2014, em kg/L 

Mês 
 

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

EEFERP  50           50 

EERP        75     75 

FCFRP    08    03     11 

FFCLRP 07 259,9 72 207,1 15,3 1.100  98 600 234,4   2.593,7 

FMRP  183,4 14,6 120,1 46,8 186,6  201,7 117 50,2  404,1 1.324,5 

FORP  37 31,5 13,1 111,2   64    22,5 279,3 

SISUSP  16  8,1    15     39,1 

SVOI    210   200      410 

Total 4.782,6 

 

Tabela 11 – Material Recuperado pelo LRQ para Reutilização na Unidade Geradora em L 

          Mês 
Unidade 

Fev Mai Jun Ago Total 

FCFRP - -  04 04 

FFCLRP 06 08 04 - 18 

FMRP - - 39 - 39 

Total 61 
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 Divisão de Atendimento à Comunidade- DVATCOM 

Missão 

Proporcionar à comunidade o acesso aos recursos institucionais destinados às 
áreas sociais, culturais e esportivas, com suas ações se efetivando na comunidade intra 
e extra Campus. Buscar despertar nos seus usuários – diretos e indiretos – a reflexão e 
a consciência crítica, auxiliando-os na formulação de ações responsáveis e éticas 
voltadas à construção da cidadania. 

 
Tabela 01 – Recursos humanos da Divisão 

Serviço/Seção Básico Técnico Superior Total 

Diretoria da Divisão - 01 02 03 

Seção de Atividades Culturais 02 04 03 09 

Seção Técnica de Apoio ao 
Visitante Estrangeiro 

01 03 - 04 

Seção de Práticas Esportivas 08 - 10 18 

Serviço de Promoção Social 03 - 02 05 

Seção de Moradias 16 - - 16 

Seção de Alimentação 40 04 02 46 

Seção de Atendimento Social 01 01 04 06 

Total 71 13 23 107 

 
 Principais atividades  

 Planejamento, organização e controle das 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);  

 Coordenação e atuação como consultor/facilitador, orientando nas diversas 
necessidades e desafios da Divisão; 

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

 Organização e prestação de informações sobre a Divisão de Atendimento à 
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;  

 Administração e controle das 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 conferência de suas 
respectivas prestações de contas; 

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

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

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

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

 
 Principais ações desenvolvidas em 2014 

 Participação no Comitê de Análise da 2ª movimentação na carreira dos servidores 
técnico-administrativos da PUSP-RP; 

 Participação na Comissão Interdisciplinar USP-Diversidade; 

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

 Participação na organização da 19ª Semana de Arte e Cultura da Pró-Reitoria de 
Cultura e Extensão Universitária, no período de setembro a novembro de 2014, 
com a presença de 6.420 pessoas; 

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

 
 

Tabela 02 - Eventos realizados pelo Grupo Coordenador das Atividades de Cultura e Extensão 
Universitária 

Eventos 
Público 

Presente 

Apresentação do Coral da USP Ribeirão – Grupo Feminino Zênite no 
Simpósio Internacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

250 

Apresentação do Coral da USP Ribeirão – Grupo Feminino Zênite em 
comemoração ao Dia Nacional da Pessoa Idosa. 

60 

Exposição: Humano: "humanus", "homo", "humus" 60 

Coral da USP Ribeirão – Grupo Feminino Zênite na Abertura da Feira do 
Livro Espírita 

60 

15º Sarau da Odonto 400 

Exibição do filme: Um estranho no ninho 12 

Exposição “Verdes Infinitos Cafezais” 4.446 

Exposição Fotográfica 90 anos de Fundação FORP/USP 230 

Coral Infanto-Juvenil Sathya Sai (Projeto Ribeirão Verde) na Feira do Livro 
Espírita 

100 

TUSP na semana de Arte e Cultura - Abertura do Programa TUSP de 
Leituras Públicas, Ciclo XII - A multidão protagonista: Santa Joana dos 
Matadouros, de Bertolt Brecht, dia 20 de outubro de 2014. 

10 

TUSP na semana de Arte e Cultura - Abertura do Programa TUSP de 
Leituras Públicas, Ciclo XII - A multidão protagonista: Eles não usam Black-
Tie de Gianfrancesco Guarnieri, dia 3 de novembro de 2014. 

15 

Coral da USP Ribeirão – Grupo Zênite no Desfile de mulheres 
mastectomizadas 

200 

Exposição Medicina e Arte: Diálogos 177 

Coral da USP Ribeirão – Grupo Madrigal Revivis - Estreia do Projeto "Missa 
da Coroação"  

400 
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 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. 
 
 Principais ações desenvolvidas em 2014 

 Participação de funcionário como representante do Campus da USP no Conselho 
Curador da Fundação Pedro II; 

 Participação de funcionário como 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; 

 Apresentação do Coro-Cênico Cia Canto de Riscos na III Bienal de Psicanálise e 
Cultura da SBPRP; 

 Apresentação no VI SINPOSPq (Simpósio Internacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa da FCFRP); 

 Curso: Educação em Valores Humanos da Escola Sathya Sai; 
 

 

Projeto Ribeirão Verde, Coral Juvenil Sathya Sai 
 

 Apresentação na Semana da Voz no Hospital Estadual de Ribeirão Preto; 

 Apresentação na 41ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto; 

 Apresentação na XXV SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho da PUSP-RP; 

 Apresentação no 4º ENQFor – Encontro Nacional de Química Forense no Centro 
de Convenções de Ribeirão Preto; 

 Apresentação na comemoração dos 65 anos da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto e 60 anos do Departamento de Clínica Médica da FMRP-USP; 

 Apresentação na comemoração do Dia Nacional da Pessoa Idosa; 

 Apresentação no desfile de mulheres mastectomizadas – Organizado pelo REMA 
– EERP-USP; 

 Apresentação na Semana da Música na ADEVIRP; 

 Apresentação de Natal no Núcleo de Saúde da Família III – Sumarezinho; 

 Apresentação de Natal no Asilo São Vicente de Paula; 

 Apresentação de Natal na FCFRP; 

 Apresentação de Natal na PUSP-RP; 
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 Apresentação do Grupo Madrigal Revivis no X Festival UNICAMP de Corais; 

 Apresentação do Grupo Madrigal Revivis no Concerto de Natal Catedral de Pontal; 

 Apresentação do Grupo Madrigal Revivis no Concerto de Natal na Igreja Caminho 
da Vida com as solistas Edna D´Oliveira e Edneia de Oliveira. 
 

Tabela 03 - Apresentações do Coral da USP-Ribeirão 

Coral Número de Apresentações 

Grupo Madrigal Revivis 03 

Coral Feminino Zênite 14 

Coral Cênico Cia de Riscos 01 

 
Tabela 04 - Composição dos Corais da USP-Ribeirão 

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

Aluno 02 03 01 

Funcionário 02 06 - 

Docente 01 01 - 

Comunidade Externa 13 12 17 

 

 

Grupo Madrigal Revivis 

 

Coral Feminino Zênite 
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Coro Cênico Cia Canto de Riscos 

 

 

 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; 

 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 2014 

 Elaboração do projeto e lançamento do livro Poeta de Gaveta vol. 21, com 154 
inscrições; 

 Realização de 56 oficinas com um público de 772 pessoas;  

 Exposições realizadas nas finalizações das Oficinas de Fotografia; 
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Exposição ESTÚDIO - 10.01 a 28.03 (alunos da 
Oficina de Fotografia Estúdio - 2º semestre)  

 

 

Exposição POETA DE GAVETA - 10.04 a 23.05 
(lançamento do Poeta de Gaveta – volume 20) 

 

Exposição FOTOGRAFIAS - 05.06 a 22.08 (alunos 
da Oficina de Fotografia Básico - 1º semestre)  

 

 

Exposição FOTOGRAFIAS – 10.11 a 18.12 (alunos 
da Oficina de Fotografia Básico - 2º semestre)  

 

 Criação de uma lista de discussão em listas.usp.br (dicasculturais-rp) para melhor 
divulgação das atividades realizadas pela Seção; 

 Realização do Curso de Difusão Cultural: Ribeirão Preto: a cidade como fonte de 
pesquisa, em parceria com a FEA-RP; 
 

 

Curso de Difusão - Ribeirão Preto: a cidade como fonte de pesquisa - 11.10 a 08.11 
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 Parceria com o Núcleo de Artes Cênicas do SESI Ribeirão Preto em que 
disponibilizamos o espaço da Casa do Administrador (antigo Centro de Visitantes) 
para ensaios e apresentações da peça “Pedro ou A triste história sobre como um 
escravo livre ascendeu à santidade”. 
 

 

Pedro ou A triste história sobre como um escravo livre ascendeu à santidade - 01.11 a 16.11 

 

 Realização da Semana de Arte da Atividades Culturais em parceira com o TUSP

 

XII Ciclo de Leituras Públicas 

 

Alunos da oficina de Forró Universitário -  

 

Núcleo TUSP – cenas Biedermann e os 
incendiários - Max Frisch (1958) 

 

Apresentação Musical - Lara Ferraz e Carlos Alves 
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 Parceria com o TUSP na realização de suas ações no Campus de Ribeirão Preto. 

Tabela 05 – Eventos ocorridos  

Tipos de Eventos Nº de Eventos Público 

Oficinas de dança 11 262 

Oficinas de fotografia 13 215 

Oficinas de música 17 181 

Oficinas de pintura 12 85 

Oficinas de teatro 03 29 

Exposições 06 6.132 

Poeta de Gaveta 01 154 

Curso de Difusão Cultural - disciplinas 10 448 

Teatro – SESI Ribeirão Preto 06 321 

Semana de Arte da Atividades Culturais 13 541 

Ações do TUSP - apoio a eventos 11 351 

Total 103 8.719 

 
Tabela 06 – Eventos de 2012 a 2014 

Ano Nº de Eventos/Oficinas Público 

2012 91 3.931 

2013 123 4.535 

2014 103 8.719 

 

 Desenvolvimento e manutenção do banco de dados para as Oficinas Culturais da 
Seção com inscrições online pelo site: 

- Melhoria no desempenho, monitoramento e backup do servidor; 
- Módulo Poeta de Gaveta; 
- Módulo para as Oficinas Infantis. 

 Novas funções (lista de entrega de certificados/gerar lista de e-
mails/funcionalidade de enviar e-mails múltiplos); 

 Desenvolvimento de sistemas para outras Seções: 
- Concurso de Fotografia CAPEE (desenvolvido usando Wordpress); 
- Sistema de agendamento para a Casa de Hóspedes e Casa de 

Hóspedes Estrangeiros. 
 

Espaço Cultural 

O Espaço Cultural do Campus da USP não teve agendamento durante o ano de 
2014. O local encontra-se fechado, devido à necessidade de adequações e reformas do 
prédio.  

 
Tabela 07 – Oficinas 2014 (informações do banco de dados) 

 1º Semestre 2º Semestre Total 

Inscrições 477 295 772 

Vagas 430 291 721 

Turmas 29 27 56 

Oficinas 17 16 - 

Nº de Acessos 21.241 9.446 30.687 
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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 1.400 pessoas, 
tanto pessoalmente quanto por telefone. 

 Suporte ao Ouvidor do Campus; 

 Realização de 34 atendimentos de turmas de escolas e visitantes estrangeiros 
durante o ano, totalizando 1.568 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 08 – Atendimento com tour pelo Campus 

 Data Origem Perfil 
Nº de 

visitantes 

01 24/02 Diversos países 
Alunos estrangeiros 

Enfermagem 
25 

02 25/02 Unidades USP Rib. Calourada unificada 200 

03 11/03 Matão Alunos ensino médio 42 

04 26/03 Passos - MG Alunos ensino médio 80 

05 27/03 Passos - MG Alunos ensino médio 70 

06 03/04 Fernandópolis - SP Alunos ensino médio 41 

07 10/04 Alemanha Docentes estrangeiros - FEA 06 

08 25/04 Jaú - SP Alunos ensino médio 40 

09 28/04 Votuporanga - SP Alunos ensino médio 48 

10 12/05 Diversos países Docentes - FEA 08 

11 14/05 Ipuã - SP Alunos ensino médio 42 

12 16/05 S. José do Rio Pardo - SP Alunos ensino médio 45 

13 05/06 Diversos Países Rotary 35 

14 12/06 Uberaba - SP Alunos ensino médio 44 

15 01/08 Diversos Países Alunos - FEA 30 

16 05/08 Altinópolis - SP Alunos ensino médio 35 

17 12/08 Patrocínio - MG Alunos ensino médio 44 

18 26/08 Ribeirão Preto - SP Alunos ensino médio 83 

19 29/08 Araxá - MG Alunos ensino médio 40 

20 02/09 Franca - MG Alunos ensino médio 40 

21 15/09 Guariba - SP Alunos ensino médio 42 

22 25/09 São José do Rio Pardo - SP Alunos ensino médio 44 

23 29/09 Ribeirão Preto - SP Alunos do ensino fundamental 80 

24 30/09 Uberaba - MG Alunos ensino médio 40 

25 09/10 S. Sebastião do Paraíso - MG Alunos ensino médio 44 

26 09/10 Ribeirão Preto - SP Alunos do ensino fundamental 25 

27 15/10 Inglaterra Docentes - FEA 02 

28 16/10 S. José do Rio Preto - SP Alunos ensino médio 45 

29 23/10 Franca - MG Alunos ensino médio 45 
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Tabela 09 – Atendimentos de 2012 a 2014 

Ano Nº de Atendimentos Público 

2012 25 984 

2013 22 1.017 

2014 34 1.568 

 

 

 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 Superintendência de 
Assistência Social (SAS); 

 Acompanhamento e supervisão dos projetos e ações junto à Moradia Estudantil 
do Campus USP/RP (CREU e casa da Pós-Graduação), moradia de funcionários 
do Campus USP Ribeirão Preto, Restaurante Universitário, CMPSPD, Casa de 
Hóspedes, 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.  
 

 Principais ações desenvolvidas em 2014 

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

 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); 

30 24/10 Franca - MG Alunos ensino médio 45 

31 29/10 Mirassol - SP Alunos ensino médio 44 

32 30/10 Altinópolis - SP Alunos ensino médio 44 

33 04/11 José Bonifácio - SP Alunos ensino médio 45 

34 06/11 Ribeirão Preto - SP Alunos do ensino fundamental 25 

TOTAL 1.568 
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 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 Universitário (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 a 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 2014 

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 10 – Atendimento por Unidade 

Unidade de 
Ensino 

Pessoas 
atendidas 

Número de 
Atendimentos 

FORP 02 38 

FDRP 14 62 

FEA-RP 07 110 

FCFRP 04 67 

EERP 07 24 

EEFERP 01 19 

FFCLRP 88 1.025 

PUSP-RP 05 36 

Creche 02 10 

Total 130 1.391 
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Gráfico 01 – Número de atendimentos por Unidade 

 

 

Tabela 11 - Número de pessoas atendidas e atendimentos prestados pelo COPI de 2012 a 2014 

 2012 2013 2014 

Pessoas atendidas 107 116 130 

Número de atendimentos 1.155 1.292 1.391 

 

 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 12 – 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 

Funcionários e usuários 
do Restaurante 
Universitário. 

Reuniões e treinamentos 
com funcionários do 
Restaurante Universitário; 
divulgação e campanhas 

FORP
3%

FDRP
4% FEARP

8%

FCFRP
5%

EERP
2%

EEFERP
1%

FFCLRP
74%

PUSP-RP
3%
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minimização de resíduos 
produzidos. 

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.  

 

Cine Cult/ USP “Projeções e Reflexões” 

Durante o ano de 2014, houve seis exibições, alcançando um público direto de 
200 pessoas. Todas as exibições e debates ocorreram na sala 226 Bloco D do Anfiteatro 
da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Os eventos estão especificamente 
discriminados abaixo  

 

Quebrando o tabu 

Data 19/03/2014 

Debatedor: Mauro Moura Mohan  

(Psicanalista Lacaniano) 

Público: 20 pessoas 

 

 

 

 

Criança a alma do negócio 

Data: 09/04/2014 

Debatedor: Dr. Mário Henrique Ponzilacqua 

(Docente Faculdade de Direito USP) 

Público: 10 pessoas 

 

 

 

 

Intocáveis 

Data: 14/05/2014 

Debatedores: Profa. Dr. Maria Paula Panúncio-Pinto 

(docente do Curso de Terapia Ocupacional da FMRP - USP) 

Público: 50 pessoas 
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Elena 

Data 06/08/2014 

Debatedor: Bianca Coutinho Dias 

(Psicanalista Coordenadora do núcleo de Investigação em Psicanálise 

e Arte do CLIN-a) 

Público: 45 pessoas 

 

 

 

Azul é a cor mais quente 

Data 10/09/2014 

Debatedor: Fabíola Ramon 

(Psicanalista Coordenadora do núcleo de Psicanálise e Arte CLIN-a) 

Público: 35 pessoas 

 

 

 

 

Ninfomaníaca  

Data 08/10/2014 

Debatedor: Christiano Mendes de Lima 

(Psicanalista – Membro fundador da Clínica Freudiana de Uberlândia 

 M.G Associado ao CLIN-a) 

Público: 40 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. 
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 Principais ações desenvolvidas em 2014  

 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;  

 Continuidade 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. 

 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 13 – 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  

 Administração da concessão do benefício de 30 moradias de funcionários; 

 Acompanhamento com relação ao crescimento do mato, arbustos, árvores, 
acúmulo de entulho e invasões das 45 moradias desocupadas; 

 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; 

 Controle do acesso de pessoas às moradias estudantis; 

 Hospedagem aos docentes, funcionários e usuários da Universidade, por meio 
das Casas de Hóspedes. 
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 Principais ações realizadas em 2014 

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

 Acompanhamento dos procedimentos de segurança da portaria do CREU, Vila 
Estudantil e CEM; 

 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 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;  

 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 804 serviços de manutenção nas moradias dos funcionários, 
CREU, Bloco F, Vila Estudantil, Casas de Pós-graduação e Casas de Hóspedes: 
 

Tabela 14 – Atendimentos de manutenção 

    Manutenção 

Local 

Elétrica Hidráulica Marcenaria Predial Outros 

CREU/Bloco F/VE/Moradias 
/Moradias dos Funcionários 

363 249 76 65 51 

 

Tabela 15 - Desocupações das moradias do Campus 

Rua Nº Data da desocupação 

Rua Napolitana 07 08/04/14 

Rua Napolitana 13 15/07/14 

Rua Nova Milaneza 13 08/10/14 

Rua Milaneza 02 03/10/14 

Rua Velha Milaneza 12 10/11/14 

 

Tabela 16 – Desocupação das residências 

Ano 2012 2013 2014 

Funcionários 10 10 05 

 
 

Tabela 17 – Ocupações das moradias do Campus 

Rua Nº Data da ocupação 

Rua Milaneza 01 16/05/14 

Rua dos Bambus 07 14/08/14 

Rua dos Técnicos 114 16/12/14 

 
 



Relatório de Atividades 2014                                                                                                                                 101 

 

Tabela 18 – Ocupação das residências  

Ano 2012 2013 2014 

Funcionários 03 07 03 

 
 
Devido às restaurações das moradias, haja vista que são tombadas pelo 

CONDEPHAAT, atualmente, dos 75 imóveis, 45 encontram-se desocupados, em reforma 
ou em fase de captação de recursos. 

 
Gráfico 02 – 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 também 3 quartos com 8 vagas de alojamento para motoristas, para os quais são 
fornecidos alojamento sem ônus. Durante os meses de janeiro a dezembro de 2014, foram 
realizados 3.590 atendimentos: 

 
 

Tabela 19 – Atendimento da Casa de Hóspedes  

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

Nº de 
diárias 

347 328 293 286 366 244 322 328 329 315 286 146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocupadas
40%

Desocupadas
60%
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Gráfico 03 – Demonstrativo de ocupação da Casa de Hóspedes  

 
No alojamento, foram hospedados 103 motoristas, sem custo, com direito ao café 

da manhã. 
 

Tabela 20 – Número de diárias 2012 a 2014 

Ano N° de diárias 

2012 3.475 

2013 3.608 

2014 3.590 

 

 

 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 Universitário, 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 2014 

 Fornecimento de 378.979 refeições (almoço e jantar) e 6.175 cafés da manhã; 

 Desenvolvimento do protocolo de planejamento de cardápio anual; 

 Realização do café da manhã no dia da Calourada Unificada, atendendo 464 
alunos; 
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 Fornecimento de 500 unidades de marmitex aos alunos bolsistas de alimentação 
no período de fechamento da Seção para reforma e adequações, em janeiro 2014. 

 Atendimento e fornecimento de gêneros alimentícios in natura e não perecíveis 
aos alunos bolsistas de alimentação no período de junho a agosto. 

 
Tabela 21 – Número de Refeições por mês 

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

N° de 
Refeições 

 42.180 66.889 57.708 49.699    34.633 63.413 46.632 17.825 

* Janeiro, junho, julho e agosto o restaurante não funcionou devido às reformas e à greve. 

 

Tabela 22 – Número de refeições servidas 2012 a 2014  

Ano N° de Refeições Servidas 

2012 613.060 

2013 555.904 

2014 378.979 

 

 
Gráfico 04 – Número de Refeições por mês 

 
 
 

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

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

 Acompanhamento dos alunos residentes no CREU (Conjunto Residencial dos 
Estudantes Universitários) em relação à acomodação, direitos e deveres e à boa 
convivência entre os seus pares; 

 Direcionamento de ações que promovam o cumprimento do Regimento e 
Regulamento da Moradia Estudantil no Campus USP de Ribeirão Preto. 
 

 Principais ações realizadas em 2014 

 Desenvolvimento do Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil 
no qual foi observado que houve aumento da demanda de alunos pleiteantes junto 
ao referido programa, no entanto alunos com qualificação final no Perfil 1 de 
necessidade socioeconômica foram atendidos nos apoios solicitados; 

 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; 

 Participação de funcionários no Grupo Setorial Pró-Calouro. 
 

 
Tabela 23 – Programas do Atendimento Social 

Programas Entrevistados Atendidos 

Apoio moradia vaga 1.174 346 

Apoio moradia auxílio financeiro 1.174 570 

Auxílio transporte 1.174 81 

Moradia provisória graduação 135 128 

Moradia de alunos de pós-graduação 44 38 

Moradia provisória de pós-graduandos 11 09 

Apoio alimentação 1.174 1.110 

Creche 39 17 

Bolsa livros 939 70 

 

 

 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; 
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 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 AUCANI-

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; 

 Suporte às atividades do Grupo Coordenador das Atividades de Relações 
Internacionais do Campus de Ribeirão Preto da USP. 
 

 Principais ações desenvolvidas em 2014 

 Realização de 212 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 

 

 Apresentação de palestra para recepção de alunos estrangeiros da FEA-RP, nos 
dias 13 de fevereiro e 31 de julho de 2014, com a presença de aproximadamente 
60 e 30 estudantes, respectivamente; 

 Oferecimento, em conjunto com a Seção de Atividades Culturais da 
DVATCOM/PUSP-RP, de uma Oficina de Forró voltada ao público estrangeiro do 
Campus. Inscreveram-se 17 alunos vindos de países como Paquistão, Colômbia, 
Equador, México, Argentina, Espanha, Chile e Peru, e vinculados às Unidades 
FMRP, FFCLRP, FEA-RP, EERP e FORP; 

 Recepção da delegação da Université de Lyon, França, em visita ao Campus de 
Ribeirão Preto, no dia 19 de março de 2014, com o objetivo de conhecer a 
estrutura, ensino e pesquisa da Universidade de São Paulo; 

 Recepção da delegação da Universidade de Tsukuba, Japão, em visita ao 
Campus de Ribeirão Preto, no dia 25 de março de 2014, com o objetivo de 
conhecer a estrutura, ensino e pesquisa da Universidade de São Paulo, 
especialmente nas áreas de ciências da saúde e esportes; 

 Realização do 1ª Apresentação de Pôsteres “Estudei no Exterior e Gostei”, em 
conjunto com o Grupo Coordenador das Atividades de Relações Internacionais do 
Campus USP de Ribeirão Preto, no dia 26 de março de 2014, no saguão do 
Restaurante Universitário do Campus da USP de Ribeirão Preto, com a exposição 
de 46 pôsteres de alunos do Campus, compartilhando suas experiências de 
intercâmbio. 

 

Participantes da 1ª Apresentação de Pôsteres “Estudei no Exterior e Gostei” 
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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; 

 Informações e orientações às Diretorias de Unidades de Ensino de Campus sobre 
a legislação para recebimento de alunos estrangeiros;  

 Recepção, em parceria com o Centro de Visitantes, da delegação do Rotary 
International – Group Study Exchange, dos Estados Unidos, em visita ao Campus 
de Ribeirão Preto, no dia 05 de junho de 2014, com o objetivo de conhecer a 
estrutura, ensino e pesquisa da Universidade, especificamente nas áreas da 
saúde, biologia e esportes. 

 Desenvolvimento, em conjunto com Rafael Sica, funcionário do IEA-RP, do site 
do Grupo Coordenador das Atividades de Relações Internacionais do Campus 
USP de Ribeirão Preto – GCARI-RP; 

 Colaboração na organização da realização das palestras no Encontro de 
Internacionalização do Campus em conjunto com o Grupo Coordenador das 
Atividades de Relações Internacionais do Campus USP de Ribeirão Preto: 

 

“Ciência sem Fronteiras”  

Palestrante: Marlei Pirozelli, Especialista em Cooperação Internacional da Agência 

USP de Cooperação Acadêmica Nacional 

Data: 14/05/2014 

Local: Anfiteatro “Prof. Dr. Ivo Torres” - FEA-RP 

 

“Estudar programas de pós-graduação no México com Bolsas Integrais”  

Palestrante: Dr. Fernando Segura Millán Trejo, professor-pesquisador visitante na 

Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro  

Data: 14/08/2014 

Local: Anfiteatro da EEFERP  
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“Ciência sem Fronteiras - Edital Austrália ATN”  

Palestrante: Daniella Faber, Gerente Educacional do Australian Centre e 

Coordenadora do Programa CsF/ATN  

Data: 26/08/2014 

Local: Anfiteatro “André Jacquemin” - FFCLRP  

 

“A Espanha como destino: Informações gerais para brasileiros”  

Palestrante: Jacobo De Cal y Alonso, Vice-cônsul da Espanha na região norte do 

estado de São Paulo  

Data: 25/09/2014 

Local: Sala da Congregação da EERP  

 

 Colaboração na organização da realização do VIII Get Together, em conjunto com 
o Grupo Coordenador das Atividades de Relações Internacionais do Campus USP 
de Ribeirão Preto, no dia 15 de outubro de 2014, no saguão do Restaurante 
Universitário do Campus da USP de Ribeirão Preto, com a participação de 
aproximadamente 30 alunos estrangeiros e brasileiros, divididos em estandes 
representando países como Alemanha, Bolívia, Chile, Colômbia, Índia, México, 
Nigéria, Peru e Suíça, nos quais apresentaram aos visitantes do evento materiais 
e fotos que demonstrassem, entre outros aspectos, os costumes, danças, cultura 
e culinária de seus países. A programação também contou com apresentação 
musical com repertório de músicas brasileiras, apresentação e miniaula de forró, 
além de apresentações de danças típicas por estudantes estrangeiros. O público 
estimado do evento foi de 350 pessoas, entre estudantes, professores e 
funcionários do Campus.  

 

 

Participantes estrangeiros e brasileiros do 
 VIII Get Together 

 

 

Aluna peruana fazendo apresentação de dança 
(Salsa) no VIII Get Together 
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Participantes estrangeiros do VIII Get Together 

 

 Realização do 2ª Apresentação de Pôsteres “Estudei no Exterior e Gostei”, em 
conjunto com o Grupo Coordenador das Atividades de Relações Internacionais do 
Campus USP de Ribeirão Preto, no dia 5 de novembro de 2014, no saguão do 
Restaurante Universitário do Campus da USP de Ribeirão Preto, com a exposição 
de 49 pôsteres de alunos do Campus, compartilhando suas experiências de 
intercâmbio. 

 

  

Aluna da FCFRP e vencedora da 2ª Apresentação de Pôsteres “Estudei no Exterior e Gostei” 
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 Providências para aquisição de móveis, materiais e equipamentos para 
implantação da Casa de Hóspedes Estrangeiros; 

 Inauguração da Casa de Hóspedes Estrangeiros, realizada em 15 de dezembro 
de 2014, com a presença de autoridades da Universidade de São Paulo. 
 

 

Inauguração da Casa de Hóspedes Estrangeiros 
 

 Seleção de bolsista para o Projeto “Integração Multicultural no Campus da USP”, 
do Programa “Aprender Cultura e Extensão” da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 
da USP.  
 

 
 Seção Técnica de Práticas Esportivas 

 Principais atividades  

 Oferecimento de cursos de atividades físicas; 

 Expedição de carteirinhas; 

 Atividades de Ensino: 

 AEA – Atividades de ensino: modalidades aquáticas; 

 AEE – Atividades de ensino: modalidades esportivas; 

 AEF – Atividades de ensino: modalidades físicas. 

 Desenvolvimento dos Programas de Extensão Comunitária (PEC);  

 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: 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; 
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 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; 

 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 do Programa de Educação Física na Saúde da Família; 

 Programas de Exercícios Físicos Especializados (PEFES): 

 PGL - Programa de Ginástica Laboral; 

 PAPE - Programa de Avaliação Física e Prescrição de Exercícios. 

 Núcleos de Atendimentos do CEFER (NAC): 

 NUAU - Núcleo de Atendimento aos Usuários; 

 NUAE - Núcleo de Atendimento aos Estagiários. 

 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 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 2014 

 Aplicação do Regulamento para utilização do CEFER; 

 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; 
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 Providências para aquisição de equipamentos esportivos, materiais de 
musculação e para atividades físicas; 

 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. 

 

 Atividades de Ensino - AEA 

Foram oferecidos um total de 86 cursos, distribuídos entre atividades aquáticas, 
esportivas e físicas, com a presença de 1.541 usuários. 

 

 Programas Comunitários - PEC 

Participaram 636 usuários, distribuídos em 32 cursos nos programas ao adulto, 
ao idoso e à saúde família. 

 

 Programas de Exercícios Especializados - PEFE 

Trata-se de Programa de Ginástica Laboral e Programa de Avaliação Física e 
Prescrição de Exercícios, totalizando 720 usuários. 

 

 Programa de Férias - PROFE 

No programa de férias foram disponibilizados 15 cursos entre atividades 
aquáticas, esportivas e físicas, totalizando 265 usuários. 

 

 Eventos realizados - EVE 

Ocorreram 12 eventos, dentre eles aquáticos, esportivos e recreativos, 
colaborando com o bem-estar e a saúde da comunidade uspiana e comunidade externa, 
com a participação de 3.352 pessoas. 

 
Tabela 24 – Número de Participantes nas Atividades e Eventos do CEFER em 2014 

Atividades AEA PEC PEFE PROFE EVE Total  

Cursos/eventos 86 32 25 15 12 201 

Participantes 1.541 636 720 265 3.352 6.797 

 
Tabela 25 – Eventos realizados pelo CEFER 

Data Atividades Participantes 

29/03/2014 2º Troféu Universitário de Natação do CEFER 55 

30/03/2014 2º PEDALUSP 75 

13/04/2014 IX Caminhada da Saúde 500 

05/04 a 07/06/2014 IX Torneio de Futsal Feminino do CEFER 96 

01/06/2014 XII Volta USP Ribeirão Preto 1100 

20/09 a 15/11/2014 XX Torneio de Futsal Masculino 252 

18/08/2014 IX Torneio de Xadrez do CEFER 240 

21/09/2014 IX Festival de Atletismo 112 

21/09/2014 IX Caminhada da Primavera 300 

09/11/2014 Corrida e Caminhada da FORP 500 

14/11/2014 IV Torneio de Voleibol Misto do CEFER 96 

19/10 a 30/11/2014 X Torneio de Tênis 26 



Relatório de Atividades 2014                                                                                                                                 113 

 

 

 

2º Troféu Universitário de Natação do CEFER 

 

 

X Caminhada da Saúde 

 

2º PEDALUSP 

 

 

X Torneio de Tênis do CEFER 

 

 

IX Caminhada da Primavera 
 

 

Caminhada e Corrida da FORP 



114                                                                                                                                 Relatório de Atividades 2014  

 

 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 01 - 02 

Serviço de Material 01 06 -- 07 

Seção de Almoxarifado 01 03 - 04 

Seção de Compras - 02 - 02 

Seção de Patrimônio 01 02 - 03 

Seção de Tesouraria 02 02 - 04 

Seção de Contabilidade - 03 02 05 

Total 06 19 02 27 

 
A Divisão conta com um pregoeiro designado 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, IEA e USP Recicla. 

 

 Principais ações desenvolvidas em 2014 

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 2014, para a consecução de seus objetivos. 

Devido às restrições orçamentárias, a gestão eficaz dos recursos orçamentários 
foi essencial para a manutenção dos serviços das diversas áreas que compõem a 
Unidade, implicando no planejamento conjunto com as demais Divisões, estabelecendo 
critérios claros de prioridades para execução dos projetos e aquisição de materiais. 
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Tabela 02 – Contratos Terceirizados 

Empresa Serviços 
Nº de 

funcionários 

Pluri Serviços Ltda. Limpeza, asseio e conservação predial 64 

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

portarias 
25 

Atento São Paulo Serviços de 
Segurança Patrimonial Ltda. 

Vigilância e segurança patrimonial 100 

Starling e Estevão Comércio de Plantas 
Ltda – ME 

Manutenção de áreas externas 22 

H. P. Calado Me Limpeza de piscina 01 

Pluriserv Serviços Ltda 
Higienização de utensílios do 

Restaurante Universitário 
22 

Izabel Regina Signorini Sertãozinho 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$) 

347 3.713 15.842.249,52 

 

Tabela 04 - Empenhos emitidos 

Tipo de Empenho Quantidade Valor empenhado (R$) 

Adiantamento 13 116.942,35 

Estimativo 255 14.564.163,06 

Ordinário 403 1.161.144,11 

Total 671 15.842.249,52 

 
Tabela 05 – Empenhos efetivados por embasamento legal 

Embasamento 
 

Quantidade 
Valor empenhado 

(R$) 

Convites 03 134.881,40 

Convites - acréscimos 04 16.268,22 

Inexigibilidade 06 704.898,60 

Pregões 206 10.466.652,34 

Pregões - acréscimos 10 109.458,40 

Tomadas de Preço - acréscimos 02 38.250,62 

Dispensas – compras diretas 363 671.436,80 

Dispensas – engenharia 04 44.998,47 

Multas de trânsito 02 110,65 

Auxílio a professor visitante 01 644,48 

Auxílio financeiro a aluno 06 2.585.000,00 

Diárias 05 36.579,16 

Registro de Preços – compra ata 37 458.529,79 

Taxas 03 445.279,63 

Adiantamento 13 116.942,35 

Regime de Quilometragem 02 516,46 

Seguro - DPVAT 02 5.000,94 

Total 671 15.842.249,52 
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Tabela 06 - Receitas Diversas recebidas 

Tipo Valor (R$) 

Serviços Prestados 

Fornecimento de Animais – Biotério 565.019,93 

Fornecimento Ração - Biotério 3.895,53 

Hospedagem – Casa de Hóspedes 83.060,00 

Prestação de Serviços - Oficinas de Precisão 36.129,38 

Comutação Bibliográfica – Biblioteca Central 300,00 

Cópias Reprográficas 785,70 

Tratamento de Resíduos Químicos - LRQ 2.295,53 

Venda de Tickets – Restaurante  553.633,90 

Permissão de Uso Espaços da Universidade 458.729,65 

Taxa de Consignação Moradias de funcionários 99.168,73 

Outros 

Fornecimento de cartão funcional/VR – 2ª. Via 685,98 

Multas cobradas de fornecedores 184,03 

Taxa de fornecimento de editais licitatórios 150,00 

Taxas Diversas  4.713,20 

Reembolsos diversos 15.636,31 

Pagamento de Água 6.322,80 

Recebimento Energia Elétrica 1.400,00 

Venda de inservíveis  2.831,00 

 

Gráfico 01 – Valores por tipo de receita 
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Tabela 07 - Principais recursos extraorçamentários recebidos 

Finalidade Grupo Valor 

Formação Socioambiental de Servidores (USP Recicla) Acréscimos orçamentários 239.000,00 

Implantação de Nova Iluminação Pública no Campus Acréscimos orçamentários 813.311,86 

Manutenção de Animais de Ensino e Pesquisa Manut. Anim. Ens. Pesq. 358.000,00 

 

Tabela 08 - Saldos das dotações do Tesouro 

Grupo Orçamentário 
31/12/2012 

(R$) 
31/12/2013 

(R$) 
31/12/2014 

(R$) 

0 Básico 3.828.507,59 3.618.495,24 744.033,69 

1 Manutenção Predial 420.253,68 2.510.893,47 459.408,95 

2 Segurança 354.984,00 360.126,49 47.832,06 

3 Informática 6.317,06 9.742,16 19.857,09 

4 Treinamento 38.157,03 192,13 128,06 

8 Restaurante  1.089.138,52 1.629.978,93 285.495,58 

57 Projetos Especiais 1.465.578,33 1.849.673,81 833.210,47 

159 Programa de Expansão 69.174,76 69.174,76 0,00 

174 Acréscimos Orçamentários 2.034.912,50 3.122.667,65 1.453.885,12 

222 Permanência Estudantil 535.737,00 2.927.139,36 29.800,00 

231 Manutenção do Sistema Viário 415.415,95 547.576,56 489.108,95 

239 Manutenção Áreas Externas 1.367.918,52 517.102,94 849.999,00 

Total 11.626.094,94 17.162.763.50 4.447.758,97 

 

Tabela 09 - Saldos das Receitas 

Grupo Orçamentário 
31/12/2012 

(R$) 
31/12/2013 

(R$) 
31/12/2014 

(R$) 

0 Básico 1.792.348,73 4.792.933,89 3.333.443,19 

1 Manutenção Predial 27.525,03 19.226,68 0,00 

2 Segurança 0,01 0,01 0,00 

3 Informática 0,00 0,01 0,00 

4 Treinamento 1,27 1,28 0,00 

8 Restaurante  1.523.145,11 2.169.124,59 1.926.810,34 

57 Projetos Especiais 104.611,74 94.979,50 0,00 

107 Taxa Consignações 370.607,82 476.989,81 424.046,69 

159 Programa de Expansão 63.122,20 64.113,87 0,00 

174 Acréscimos Orçamentários 3.556.730,82 3.025.784,24 0,00 

Total 7.438.092,73 10.643.153,88 5.684.300,22  

 

Tabela 10 – Compras realizadas por modalidade de licitação 

Licitações realizadas 2012 2013 2014 

Concorrência - 01 - 

Convite 25 06 02 

Pregão 50 66 47 

Tomada de preços 13 07 01 

 



118                                                                                                                                 Relatório de Atividades 2014  

 

Apesar das restrições orçamentárias enfrentadas em 2014, o resultado mostrou-
se satisfatório, principalmente a alta percentagem dos valores empenhados nas licitações 
executadas. 

As compras por dispensas de licitação, quando excluídas despesas como auxílio 
a professor visitante, auxílio financeiro a aluno, multas de trânsito, seguro DPVAT, taxas, 
indenizações e restituições, atingem 4,76% do total do orçamento executado, mostrando 
que há predomínio de contratos provenientes de processos licitatórios. 

Em relação às despesas efetuadas por meio de adiantamento (despesas miúdas 
e de pronto pagamento e emergenciais) no exercício de 2014 ocorreu um ajuste 
significativo para um melhor enquadramento dos gastos nesta modalidade.  

 
Tabela 11 – Valores empenhados por modalidade e embasamento 

Modalidade 
2012 2013 2014 

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

Dispensa 2.108.723,05 12,70% 3.062.705,86 7,61 3.796.367,80 23,96 

Adiantamento 274.893,34 1,66% 330.009,90 0,82 116.942,35 0,74 

Licitações 13.377.559,37 80,55% 35.866.036,05 82,39 11.224.040,77 70,85 

Inexigibilidade 845.591,05 5,09% 993.252,00 2,47 704.898,60 4,45 

 

 

 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, necessários às aquisições e fornecimentos de curto e longo prazo; 

 Gestão dos contratos de materiais da PUSP-RP, fornecendo dados claros e 
precisos de itens como: habilitação, saldos, prazos, necessidades, periodicidade 
de aquisições, dentre outros; 

 Gestão das 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; 

 Esboço da Liquidação de Despesa no Sistema Mercúrio; 

 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 2014 

 Elaboração de Pregões para Registro de Preços visando atender a demanda de 
diversos setores do Campus, para aquisição de materiais de limpeza, 
equipamentos de proteção individual, cartuchos de impressão, gêneros 
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alimentícios, manutenção de vias públicas (sinalização de solo e recapeamento 
asfáltico), dentre diversos outros materiais e serviços necessários ao Campus; 

 Realização de Pregões no 4° trimestre de 2014, visando ao abastecimento do 
Campus no início do Exercício Orçamentário 2015, evitando possíveis problemas 
com a falta de material para atender ao público alvo; 

 Com as novas orientações vindas do DF-RUSP, o Serviço de Material passou a 
ser o setor responsável por todas as licitações da PUSP-RP, sendo incluídas 
neste ano as obras e serviços de engenharia, que apesar da pequena demanda, 
foram realizadas a contento. 

 
Tabela 12 – Compras e licitações realizadas 

Modalidade de licitação 2012 2013 2014 

Convite 15 04 01 

Convite - Acréscimos 11 02 01 

Dispensa 04 - - 

Dispensa - Engenharia 25 07 05 

Dispensa "Compra Direta" 561 540 261 

Inexigibilidade 04 01 01 

Inexigibilidade - Acréscimos - - - 

Pregão 66 93 47 

Pregão - Acréscimos 08 15 06 

Registro de Preços-Compra Ata 14 34 22 

Tomada de Preços 06 03 01 

Tomada de Preços-Acréscimos 09 11 02 

Concorrência - 01 - 

Concorrência-Acréscimos - 01 - 

 
Da maneira geral, houve decréscimo na quantidade de licitações realizadas em 

2014, sendo que tal fato deu-se principalmente por conta das restrições orçamentárias 
estabelecidas neste ano. Verifica-se que as compras na modalidade Dispensa “Compra 
Direta” sofreram o maior corte em comparação com 2013 (aproximadamente 48%), o que 
evidencia o impacto das novas políticas de aquisição definidas pela PUSP-RP. 

 

 

 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 Manutenção e 
Operação para um melhor aproveitamento de espaço e quantidade de material 
estocado; 

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

 Elaboração de requisições de compras, cotação, compras e inserção de dados no 
Sistema Mercúrio para compras acima de R$8.000,00, Pregão e Registro de 
Preços; 
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 Recebimento, conferência e armazenagem adequada dos materiais destinados 
para estoque; 

 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 
Universitário, Creche Carochinha, UBAS Médico, Odontológico e SESMT, Setor 
de Moradias da PUSP-RP e unidades que consomem ração: Biotério Geral, 
FMRP, FFCLRP, EERP, FCFRP, FORP e EEFERP; 

 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 compras para 
reposição de estoque; 

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

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

 
 Principais ações desenvolvidas em 2014 

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

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

 
 

Tabela 13 – Prestação de Serviços 

Atividade 2012 2013 2014 

Requisições de materiais atendidas 3.026 2.788 2.186 

 

 

Tabela 14 - Balanço Movimentação Financeira 

 2012 - (R$) 2013 - (R$) 2014 – (R$) 

Entrada 2.386.414,76 1.411.019,12 1.920.714,58 

Saída 2.093.202,28 1.432.357,46 1.320.811,16 

Saldo Inicial 361,644,86 654.857,34 633.519,00 

Saldo Final 654.857,34 633.519,00 599.903,42 
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 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 Médico e Odontológico, Programa USP Recicla; 

 Orientação e auxílio aos usuários quanto à melhor forma de elaboração dos 
pedidos, esclarecendo dúvida; 

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

 Elaboração dos procedimentos com as requisições autorizadas para compras; 

 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, se há Sanções 
Administrativas e se possui conta corrente 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 2014 

 Reestruturação do quadro funcional; 

 Treinamento de novos funcionários; 

 Introdução na Seção de Compras da atividade de compras através da modalidade 
Pregão. 
 

Tabela 15 – Prestação de Serviços 

Atividades Exercício 2013 Exercício 2014 

Requisições Atendidas 1.882  2.322 

Requisições por Dispensa de Licitação 540  768 

Compras por Dispensa de Licitação (concluídas) 193  259  

Requisições compradas por Adiantamento 543 370 

Compras por Pregão (processos) - 12  

 
 

 SEÇÃO DE PATRIMÔNIO 

 Principais atividades 

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

 Recebimento de materiais permanentes, verificação da documentação fiscal 
correta; 

 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; 

 Atendimento aos pedidos de providência para transferências internas da unidade; 

 Cadastro de dependências; 

 Colaboração com a Seção de Compras na aquisição de materiais patrimoniados. 
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 Principais ações desenvolvidas em 2014 

 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 16 – Prestação de Serviços 

Atividade 2012 2013 2014 

Transferência de responsabilidade de bem 4.608 1.070 9.612 

Incorporação de Bem Patrimonial 1.023 1.127 636 

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

209 280 125 

Atendimento solicitação de empréstimo de painel 21 13 12 

Ofício e Memorando 07 - 51 

Pedido de Providência 14 - 06 

 

 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 nas Casas de Hóspedes, serviços realizados pela 
Seção de Oficinas, como também animais vendidos pelo Biotério Geral, tickets 
vendidos pelo Restaurante Universitário, 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 2014 

Tabela 17 – Principais atividades desenvolvidas pela Seção de Tesouraria 

Atividades 2012 2013 2014 

Empenhos por Adiantamento 43 47 13 

Anulação de Saldos de Empenhos 43 47 13 

Elaboração de Recibos – Receita 1.457 1.313 1.283 

Elaboração de Guias Recolhimento – Receita 259 318 125 

Guia de Recolhimento – Prestação de Contas  41 46 12 

Prestação de Contas 43 47 13 

Cheques Emitidos 1.002 997 491 

Cobranças Diversas 220 27 27 
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 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 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), 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; 

 Consolidação da Liquidação de Despesa no Sistema Mercúrio; 

 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 2014 

Devido às restrições orçamentarias e à liberação dos recursos de forma 
parcelada, houve um aumento significativo dos empenhos mensais dos contratos. 

Com o redimensionamento dos gastos da Unidade, ocorreu uma diminuição nas 
aquisições e consequentemente nos procedimentos realizados na Seção. 

A retração orçamentária fez com que os chefes de Divisão procurassem entender 
melhor o controle de saldos efetuado pela Contabilidade e ainda, auxílio e orientações 
quanto aos processos de contabilização de suas contas. 

Houve participação ativa dos funcionários da Seção de Contabilidade na 
implantação por parte do Gabinete do levantamento e controle de gastos e planejamento 
da Unidade. 

 
Tabela 18 – Documentos transitados pela Seção de Contabilidade 

Procedimentos 2012 2013 2014 

Dispensas inspecionadas 594 548 266 

Convites inspecionados 26 06 2 

Tomadas/Concorrências 15 14 3 

Pregões inspecionados 74 70 53 

Registros de Preços Inspecionados 14 34 22 

Empenhos – Dispensa de Licitação 817 811 396 

Empenhos – Convite 23 09 7 
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Empenhos – Tomadas/Concorrências 21 24 2 

Empenhos – Pregão  128 224 216 

Empenhos – Registro de Preços 28 48 37 

Pagamentos 6.778 2.921 2.663 

Conferência de Adiantamentos 43 47 14 

Remanejamentos Emitidos 464 393 266 

Remanejamentos Recebidos 659 659 599 
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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 07 01 10 

Seção de Manutenção Hidráulica 05 01 - 06 

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 18 - - 18 

Serviço de Áreas Verdes e Meio Ambiente  04 02 01 07 

Seção de Parques e Jardins 23   23 

Total 83 26 02 111 

 

 Principais atividades  

 Prestação de serviços de apoio de infraestrutura para as áreas comuns e 
Unidades de Ensino e Pesquisa e Órgãos Centrais do Campus;  

 Supervisão e apoio nas atividades das Seções da Divisão;  

 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; 

 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 
efetivados por empresas contratadas;  

 Supervisão e fiscalização de obras; 

 Recebimento provisório/definitivo das obras e reformas; 

 Levantamento de áreas, impressão de plantas e mapas;  

 Acompanhamento das empresas prestadoras de serviços nas visitas técnicas de 
obras; 

 Acompanhamento e providências de assuntos relacionados ao DAERP, CPFL, 
CETESB, DAEE, DPRN e Prefeitura Municipal; 

 Controle e acompanhamento de contas de luz (CPFL) e envio ao PURE/USP; 

 Controle e 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 para aprovações de obras ao CONDEPHAAT; 

 Gestão da reciclagem de lâmpadas fluorescentes; 

 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; 

 Levantamento de patrimônio dos móveis e equipamentos das seções; 

 Elaboração de pedidos de providência; 

 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 2014 

 Participação de funcionário como membro da Comissão de Qualidade e 
Produtividade do Campus USP de Ribeirão Preto; 

 Limpeza da área de expansão; 

 Atualização do cadastro de imóveis próprios das Unidades para sistema de 
gerenciamento de imóveis do Estado de São Paulo; 

 Fiscalização de obras como sinalização viária e recuperação asfáltica, construção 
de calçadas, colocação de placas de sinalização, colocação de alambrados. 
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Tabela 02 - Fiscalização de obras concluídas/andamento - PUSP-RP 

Obra 

Complementação e manutenção dos sistemas de proteção contra incêndio nos seguintes locais 
do Campus: a) Bloco F; B) Blocos G, H, I e J da nova moradia; C) Biotério Geral 

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

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

Fornecimento e Instalação de Torres Metálicas Autoportantes 

Fornecimento e Instalação do Novo Sistema de Iluminação Pública no Campus  

Impermeabilização do piso da cozinha do Restaurante Universitário 

Reforma de edificação localizada próxima a rotatória Prof. Rocha e Silva e construção de uma 
cascata no local 

Construção de calçadas de acesso entre a Vila Estudantil e Restaurante Universitário 

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

Serviços de Manutenção Preventiva no Poço Nº 02 

Manutenção Preventiva do Poço Tubular Profundo Nº 02 

Substituição da cobertura da varanda da Casa 21 da Rua das Paineiras 

Execução de nova entrada de gás (GLP) para o Restaurante Universitário do Campus 

Pintura de solo e sinalização horizontal do Campus 

Recapeamento asfáltico e tapa-buraco nas vias do Campus 

 

Tabela 03 - Fiscalização de obras concluídas – Unidades de Ensino 

 

 Atendimento a 2.288 pedidos de providências emitidos pelas Unidades de Ensino 
e demais órgãos do Campus, executados pelas diversas seções que compõem a 
Divisão, conforme tabela abaixo: 

Obra 

Construção de muro entre a EEFERP e a Av. Bandeirantes 

Construção de calçadas e canaletas de águas pluviais no Bloco D da FORP 

Reforma do Laboratório de Pesquisa em Dentística da FORP 

Impermeabilização da laje do Bloco “F” da FORP 

Reforma e Adequação do Anfiteatro IV – FORP 
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Tabela 04 – Pedidos de providências atendidos por Seção 

 
Manutenção 

Predial 
Manutenção 
Hidráulica 

Manutenção 
Elétrica 

Oficinas 
Oficinas de 

Precisão 

AUIN - - - 01 - 

DTI-RP (atual CeTI-RP) 01 - - - - 

DVER-RP - 04 02 - - 

EDUSP - 02 - - - 

EEFERP - 03 02 - 07 

EERP 01 - - 01 08 

FCFRP - - 01 16 96 

FDRP 05 - - - - 

FFCLRP 02 - - 37 133 

FIPASE  - - - 3 

FMRP 39 - - 48 312 

FORP - - 02 03 48 

HEMOCENTRO - - - - 17 

PG - 07 04 02 - 

PUSP-RP 197 354 346 254 185 

SAS 11 07 02 06 12 

SESMT - 04 04 01 04 

SVOI 01 - - 04 02 

UBAS 32 5 09 25 13 

UNIVESP 2 - 01 02 - 

Total 289 386 373 400 840 

 

 

Gráfico 01 – Pedidos de providências atendidos por Seção 
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Tabela 05 – Elaboração de projetos executivos, planilhas orçamentárias e memoriais 
descritivos em atendimento às Unidades de Ensino e PUSP-RP 

Unidade Descrição do projeto 
Valor 

estimado (R$) 

EERP Estação de tratamento de efluentes e formaldeído 115.975,55 

FCFRP Pintura - bloco M 84.877,57 

FCFRP Estudo para a implantação de bocas-de-lobo no estacionamento E3 51.679,34 

FMRP Elevatório de efluentes de formaldeído da Multidisciplinar até o HC 36.542,46 

FMRP Estação de tratamento de efluentes e formaldeído 90.546,99 

FORP Pintura geral 488.813,09 

FORP Estação de tratamento de efluentes e formaldeído 66.243,04 

FORP Recapeamento e tapa-buracos 204.415,98 

PUSP-RP Adaptação do novo prédio de maravalha – Biotério Geral  13.126,85 

PUSP-RP Calçadas, rampa metálica e vaga para estacionamento - Rua Paineiras 21 14.010,11 

PUSP-RP Cobertura metálica - Rua Paineiras 21 31.999,03 

PUSP-RP Cobertura do Centro de Estudos – Biotério Geral  28.160,30 

PUSP-RP Construção de calçadas - entre Av. Hélio Lourenço e trevo do J. Paiva 39.463,78 

PUSP-RP Execução e adaptação de corrimão - Rua Pedreira de Freitas 07 5.976,50 

PUSP-RP Instalação de alambrado - Av. Luigi Rosiello entre Av. do Café e divisa. 62.712,10 

PUSP-RP Instalação de alambrado e portão eletrônico - Guarda Universitária 114.342,78 

PUSP-RP Instalação de alambrado - Administração da PUSP-RP 16.420,10 

PUSP-RP Instalação de alambrado - Casa de Hóspedes 1 e 2 66.776,38 

PUSP-RP Instalação de alambrado - entre a DVMANOP e Rua das Paineiras 22 27.094,21 

PUSP-RP Instalação de alambrado – Biotério Geral 77.984,67 

PUSP-RP Instalação de divisórias tipo dry-wall - Rua Clóvis Vieira 32 12.485,14 

PUSP-RP Melhoria do tráfego e estacionamento da Área de Serviços 702.584,33 

PUSP-RP Reforma da sala administrativa - Casa de Hóspedes 8.774,99 

PUSP-RP 
Reforma de alambrado - Rua Luigi Rosiello até a divisa com a Fazenda 
Conquista 

109.153,26 

PUSP-RP Reforma de imóvel - Rua das Paineiras 14 72.976,82 

EERP Reforma de imóvel - Rua Pedreira de Freitas 05 (anteprojeto) 180.995,10 

PUSP-RP Reforma de imóvel - Rua Pedreira de Freitas 12 164.180,95 

PUSP-RP Reforma de imóvel - Rua Pedreira de Freitas 13 198.119,18 

PUSP-RP Reforma de imóvel - Rua das Paineiras 04 392.223,35 

PUSP-RP 
Reforma e ampliação de rede de esgoto - Colônia Milaneza até a barragem 
do lago 

280.540,36 

SAS Adaptação dos brinquedos - Creche 52.479,33 

SAS Correção da rede de esgoto - Creche 6.106,81 

UBAS Reforma de estacionamento 66.521,33 
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 Serviço de Áreas Verdes e Meio Ambiente e Seção de 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  

 Roçada mecânica e manual; 

 Limpeza do lixo orgânico;  

 Prevenção e combate a incêndios florestais;  

 Manutenção dos aceiros;  

 Extração de árvores mortas e doentes; 

 Controle de formigas;  

 Controle de carrapatos; 

 Colheita de sementes para o viveiro de mudas; 

 Fiscalização do trabalho prestado pelas empresas terceirizadas, contratadas para 
manutenção das áreas verdes do Campus; 

 Orientação aos alunos. 
 

 Principais ações desenvolvidas em 2014 

 Assistência a alunos de diversos cursos, como por exemplo, orientações para a 
identificação de módulos e espécies florestais na floresta; 

 Identificação de espécies medicinal e ornamental para uso em pesquisa; 

 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; 

 Planejamento para execução de aceiros; 

 Apoio técnico nas roçadas, aceiros; 

 Orientação na produção de mudas do Viveiro de Mudas; 

 Projeção do plantio de espécies pioneiras na área Florestal; 

 Preparo de mudas para plantio; 

 Aplicação de defensivos na área da Floresta; 

 Acompanhamento da Polícia Florestal, quando da fiscalização; 

 Orientação na área de arborização, reflorestamento, jardinagem e paisagismo nas 
Unidades de Ensino; 

 Participação e orientação técnica na Comissão de Meio Ambiente do Campus; 

 Acompanhamento e orientação de podas realizadas pela CPFL e pela empresa 
que está realizando o serviço de iluminação no Campus. 

 Fiscalização e orientação das roçadas mecânicas mensais executadas pela 
empresa terceirizada contratada em toda área do Campus; 

 Produção de trinta mil mudas florestais nativas para reposição de árvores 
extraídas no Campus e Reflorestamento; 

 Manutenção de aproximadamente trinta e cinco vasos ornamentais por mês; 

 Controle de formigas e aplicações de formicidas nas áreas do Campus e 
Reflorestamento; 

 Coleta de lixo orgânico; 

 Roçadas mecânicas mensais em toda área do Campus e área de expansão; 

 Manutenção da área gramada e jardins em diversas seções e serviços da PUSP; 
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 Aplicação de herbicidas nos estacionamentos e ruas tombadas do Campus (pé de 
moleque e paralelepípedos); 

 Coleta de resíduos vegetais provenientes de áreas jardinadas das Unidades e 
PUSP; 

 Aplicação de produto para controle de Carrapatos e Escorpião; 

 Manutenção de vasos das Seções e Serviços da PUSP, UBAS e SESMT; 

 Extração de árvores mortas, podas de levantamento de copa e retirada de galhos 
secos e doentes em árvores; 

 Conservação de aceiros; 

 Plantio de 8 mil mudas de árvores de reposição florestal; 

 Serviços diversos com a Retroescavadeira para todas as unidades do Campus, 
Seção de Hidráulica e Manutenção Predial; 

 Plantões nos finais de semana e feriados para combate e prevenção de incêndio 
no período de seca; 

 Retirada de resíduos de animais e transporte de madeira para a caldeira no 
Biotério Geral; 

 Limpeza de entulhos clandestinos em diversas áreas do Campus; 

 Manutenção da área verde externa no prédio da administração FIPASE.  

 
 

 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 fluído refrigerante;  

 Controle e redução de emissões e/ou vazamentos de fluídos refrigerantes. 

 

 Principais ações desenvolvidas em 2014 

 Conserto do sistema de ar condicionado central da Biblioteca Central; 

 Manutenção de câmaras frias do Restaurante Universitário; 

 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 da FCFRP, FMRP, FFCLRP e SVOI; 
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 Conserto de equipamentos refrigeradores do Restaurante Universitário; 

 Manutenção dos bebedouros e purificadores de água da PUSP-RP; 

 Conserto de equipamentos de laboratórios das Unidades: geladeiras, 
liofilizadores, criostatos, centrífugas refrigeradas, máquinas de gelo, estufas 
refrigeradas, incubadoras shaker e sistemas de refrigeração em geral. 

 

 Serralheria 

 

 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 2014 

 Colocação de telas mosquiteiras nas lixeiras do Restaurante Universitário; 

 Confecção de escadas sobre o alambrado do lago para acesso de pesquisadores; 

 Confecção de barras de ferro para janelas de casas da PUSP-RP; 

 Confecção e manutenção em portões da PUSP-RP e Unidades; 

 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 2014 

 Troca do piso do sanitário para portadores de necessidades especiais da casa 7 
da Rua Pedreira de Freitas; 

 Conserto de calçadas da Rua do Lago; 

 Construção de abrigo de container de resíduos do Restaurante Universitário; 

 Substituição de calha no Restaurante Universitário; 

 Reconstrução de alambrado na Avenida Bandeirantes; 

 Construção de área de descarte de resíduos de construção no pátio da Seção de 
Manutenção Predial; 

 Ampliação de cobertura na área de pintura da Seção de Manutenção Predial; 

 Complementação de calçada no abrigo de ônibus do Restaurante Universitário; 

 Construção de rampa de acesso para portadores de necessidades especiais e 
crianças nas dependências da Creche; 

 Troca de piso em salas do prédio da PUSP/RP; 

 Pintura das salas do prédio da PUSP/RP. 
 

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 2014 

 Retirada de galhos nas redes de média tensão do Campus; 

 Retirada de postes de LED para a extração de árvores; 

 Manutenção preventiva e corretiva de geradores; 

 Instalação de calhas reflexivas na Procuradoria Geral – casa 30 da Rua das 
Paineiras; 

 Troca de chave de manobras do gerador da Guarda Universitária; 

 Acompanhamento das instalações dos postes de energia da Rua Catão Roxo; 

 Instalação de no-break senoidal no semáforo da Rua Hélio Lourenço; 

 Fixação de faixas nos pontos de entrada do Campus; 

 Readequação das instalações elétricas da casa 28 da Rua das Paineiras – USP 
Recicla; 

 Manutenção dos motores da máquina de maravalha do Biotério Geral; 

 Instalação de luminárias de emergência na Casa de Hóspedes Estrangeiros; 

 Instalação de cancela no UBAS Odontológico; 

 Substituição de fusíveis ELO de média tensão das bombas do poço artesiano e 
SCPRATES; 

 Manutenção corretiva e preventiva da máquina de lavar pratos do Restaurante 
Universitário; 

 Adequação da instalação do prédio dos caprinos do Biotério Geral; 

 Instalação de gerador alugado no prédio SPF no Biotério Geral; 

 Instalação de dutos para passagem de fibras na Rua dos Técnicos; 

 Apoio à instalação de câmeras da Biologia; 

 Revitalização das instalações das centrais de ar condicionado do piso superior da 
Biblioteca Central. 
 
 

 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; 

 Fiscalização do serviço terceirizado de limpeza e manutenção de caixas d’água e 
reservatórios; 

 Conserto e manutenção de bombas; 

 Fiscalização do serviço terceirizado de análise da qualidade de água, feita por 
empresa terceirizada. 
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 Principais ações desenvolvidas em 2014 

 Providências para aquisição de uma nova bomba (140m³/hora e 65cv) para 
reserva na R-3; 

 Providências para aquisição de uma dosadora de cloro para piscina da 
SCPRATES; 

 Providências para aquisição de dois tanques de 1.000 litros para substituir caixa 
de armazenamento de cloro para tratamento de água potável na R-3; 

 Substituição de 6 metros de rede de recalque da R-3 para a R-2; 

 Instalação de uma válvula de retenção próximo à Biblioteca Central; 

 Manutenção preventiva semestral do Restaurante Universitário, incluindo a 
limpeza dos ralos internos, pias e caixas de gordura. 
 
 

 Seção de Transportes 

A Seção de Transportes da Prefeitura do Campus possui uma frota composta de 
59 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 06 – Carros da frota PUSP-RP  

 Frota própria Locado Reserva Técnica Total 

Automóvel 01 08 01 10 

Caminhão 07 - - 07 

Camioneta 05 04 - 09 

Micro-ônibus rodoviário 01 - - 01 

Minivan 01 - - 01 

Motocicletas 06 - - 06 

Ônibus rodoviário 01 - - 01 

Ônibus urbano 04 - - 04 

Pick-up 03 10 01 14 

Van (micro-ônibus) 04 01 - 05 

Van (furgão) 01 - - 01 

Total 34 23 02 59 

 

 Principais Atividades 

 Atendimentos internos e externos ao Campus, tais como viagens e transporte de 
passageiros, documentos, materiais e animais e viagens. Além dos atendimentos 
agendados no decorrer do dia, existem também atendimentos de rotina, são eles: 

 Disponibilização de um motorista para a Seção de Manutenção Elétrica; 

 Disponibilização de um motorista para a Seção de Informática para facilitar a 
locomoção dos técnicos nos atendimentos realizados e para transportar 
equipamentos; 

 Disponibilização um motorista para o Biotério Geral para os atendimentos de 
entrega de animais, ração e maravalhas; 

 Realização diária de serviço de comunicação entre as Seções, transportando 
documentos da Seção de Expediente até as Unidades, Serviços e Seções do 
Campus;  
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 Atendimentos eventuais e urgentes (internos ou viagens), principalmente do 
Gabinete do Prefeito do Campus. 

 

 Fiscalização do serviço de ônibus circular do Campus. Atualmente são dois ônibus 
circulares para o transporte interno no período da 6h20 às 23h40 diariamente de 
segunda-feira a sexta-feira, além de um veículo extra para atender a demanda 
gerada no horário do almoço, visando menos tempo de espera nos pontos de 
ônibus. 
 

 Principais ações desenvolvidas em 2014 

 Participação efetiva, a pedido da Reitoria, no processo de veículos recolhidos e 
leiloados pela USP; 

 Gerenciamento do pool de veículos da Reitoria, Pólo Ribeirão Preto, onde 
funciona um sistema de empréstimo de veículos disponível para uso de todas as 
Unidades de Ensino e Pesquisa da USP. 

 Inspeção técnica semanal de 6 grupos geradores de energia pertencentes à 
PUSP-SP para verificação do seu correto funcionamento e níveis de combustível 
e fluídos. 

 

Tabela 07 - Número de atendimentos e viagens realizadas 

Mês Atendimentos 

Janeiro 146 

Fevereiro 185 

Março 165 

Abril 193 

Maio 198 

Junho 122 

Julho 121 

Agosto 149 

Setembro 195 

Outubro 243 

Novembro 214 

Dezembro 171 

Total 2.102 

 

 

 

Tabela 08 – Viagens atendidas aos Departamentos vinculados ao Campus da Capital 

Unidades vinculadas ao Campus da Capital Atendimentos 

Departamento de Saúde 08 

SESMT 03 

SGA - USP Recicla 21 

SAS - Creche 30 

Total 62 
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Tabela 09 – Viagens atendidas às Unidades do Campus 

Unidade Quantidade de viagens 

DTI-RP (atual CeTI-RP) 01 

EEFERP 01 

FCFRP 03 

FEA-RP 02 

FORP 04 

FZEA - Pirassununga 01 

PUSP-RP 195 

Total 207 

 

 

 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; 

 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 2014 

Tabela 10 – Peças confeccionadas e consertadas 

Quantidade 2012 2013 2014 

Confecções de peças  16.550 20.737 19.488 

Consertos de peças 4.098 2.405 2.853 

 

Mecânica 

 Confecção de suporte de lâminas individuais de vidro; 

 Confecções – placas de acrílico para suporte de lâminas de vidro; de pino livre 
para mola simples; 

 Confecção de plataforma de acrílico para teste de ratos; 

 Confecção de cubas de eletroforese (desenvolvida pela Seção de Oficinas de 
Precisão); 

 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 cédula de carga; 

 Confecções de peças e acessório para esteriotáxia; 
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 Confecção de peças para banho de órgão isolado; 

 Confecção de peças e adaptações para microscópio e máquinas fotográficas; 

 Confecção de placas de vidro 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 (imobilização de animais); 

 Condicionamento de peças anatômicas (suporte Mulligan) para a revitalização do 
museu de Anatomia Humana; 

 Confecção de Ofidiário; 

 Confecção de base para teste de Oftalmologia; 

 Confecção de triturador de ossos; 

 Confecção de refletores para plantas (suporte); 

 Confecção de suporte de base para microscópio; 

 Confecção de suporte de pipeta; 

 Confecção de matrizes para injeção de silicone, caixas de acrílico para colagem 
e ajustes em geral; 

 Confecção de registros hidráulicos, peças para trator, escavadeiras, veículos e 
outros equipamentos.  

 

Eletrônica 

 Confecção de aparelho de controle de temperatura; 

 Confecção de aparelho que controla luz; 

 Conserto de caixa de esquiva; 

 Conserto de plataforma de acrílico; 

 Conserto de Espectrofluorímetros; 

 Conserto de HPLC;     

 Calibração de aparelho dinamômetros; 

 Ajuste hastes de macerador de tecidos; 

 Consertos de nobreaks, balanças de precisão, pipetadores eletrônicos, fornos de 
micro-ondas; 

 Conserto de microscópios; 

 Conserto de sistemas de PCR;  

 Conserto de agitadores (tubos, baiana, etc.); 

 Conserto de leitora de Elisa; 

 Conserto de aparelhos de áudio e vídeo em geral; 

 Conserto de aparelho Espectrofotometria; 

 Conserto de absorbância atômica; 

 Conserto de aparelhos de controle de laser: centrifugas, controlador de 
temperatura; 

 Conserto de ultrassons; 

 Conserto de fonte eletroforese, monitores de informática, multimídia. 
 

Manutenção 

 Manutenção em bombas de vácuo em geral;  

 Manutenção em destilador; 

 Manutenção em bomba de vácuo do aparelho liofilizador; 

 Manutenção e regulagem em liofilizador;   
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 Manutenção de aparelho Speedvac;  

 Manutenção de equipamentos no Restaurante Universitário e Biotério Geral. 
 
Marcenaria  

 Confecção e consertos de armários de arquivos de madeira em geral, suportes de 
parede;  

 Colocação de pés em mesas e armários; 

 Colocação de protetores de janelas e portas; 

 Conserto de armário de bancada em fórmica; 

 Confecção de cavaletes de segurança; 

 Conserto de bancos, cavaletes de segurança e colocação de respiros em 
armários; 

 Confecção de apoio para descanso de pés e suportes para microcomputadores 
(de acordo com solicitação do SESMT);  

 Serviços de trocas de fechaduras em armários e portas; 

 Confecção de escaninhos, quadro de chaves, armadilhas para carrapatos; lousa, 
quadro de avisos, suportes com telas. 
 

Vidraria 

 Confecção de tubos de ensaio, com fundo cônico e ensaio estrangulado; 

 Confecção de vidro borbulhador; ebolidor; 

 Confecção de bebedouros para ratos; 

 Confecção de tubos âmbar e tampas de vidro; 

 Confecção de eletrodos de platina, carbono, carbono vítreo de ouro ou prata, 
referência. 

 Serviço de manutenção de Erlenmayer, em coluna com reservatório e colocação 
de torneira; 

 Confecção de proveta; 

 Confecção de condensador reto (colocação de junta macho); 

 Confecção de cadinhos com placa porosa; 

 Conserto em balão e colocação de junta de 5 litros. 
 

  

Modelos para teste de material sintético representando pele humana (Modelo p/ Cirurgia) 
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Peça para fundir borracha para teste de Prótese 

 

 

   

Gabarito de fixação de placa (cirurgia em mãos) 

 

  

Banho de órgão 
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Corpo de prova para implante de dente 

 

 

  

Manutenção em Speed Vac 

 

  

Comemoração 90 anos FCFRP (confeccionado suporte de madeira e o pilão) 
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Lousa com regulagem em graus (uso dos dois lados com rodízios) e lousa deslizante  

 

 

  

Consertos diversos de vidraria 

 

  

Serpentinas e células  
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Serviços maçarico em vidraria e balão 

 

 

 

Rota-evaporador 

 

 


