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���� PREFEITURA DO CAMPUS DE RIBEIRÃO PRETO 
 
Missão 
 

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

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

Tabela 1 – Recursos humanos da PUSP-RP 

Divisão 
Grupo funcional 

Total 
Básico Técnico Superior 

Gabinete* 6 19 7 32 

DVADM 66 54 0 120 

DVAPTRA 27 25 16 68 

DVATCOM 64 13 21 98 

DVMANOP 72 25 1 98 

DVFINAN 5 20 1 26 

Total 240 156 46 442 

*Inclui funcionários da Seção Técnica de Informática e do Serviço de Comunicação Social. 

 
 

Gráfico 1 – Número de Funcionários por Grupo Funcional PUSP-RP 
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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 2 – Recursos humanos do Gabinete 

Setor 
Grupo funcional 

Total 
Básico Técnico Superior 

Secretaria 2 6 0 8 

CETEC 1 1 0 2 

SESMT 1 0 0 1 

Portaria / Apoio 2 0 0 2 

Total 6 7 0 13 

 
 

���� 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, à ATD-IV e à secretária do Prefeito; 
• Elaboração e digitação de documentos, informações, atas, ofícios, convites e 

similares; 
• Agendamento das Salas de Reuniões do prédio da Administração; 
• Distribuição de revistas, fôlderes, 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-RP; 
• 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 dos Relatórios de 

Horas Compensadas dos funcionários da PUSP-RP;  
• Organização e manutenção do arquivo de documentos recebidos e expedidos; 
• Apoio na elaboração dos relatórios mensais de atividades do Técnico de Segurança 

do Trabalho, referentes à fiscalização de obras no Campus; 
• Consulta sobre o interesse de os representantes do SINTUSP/RP participarem das 

reuniões em São Paulo/SP e posterior encaminhamento da consulta às respectivas 
chefias. 

 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 
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• Utilização do sistema Proteos para computar as entradas e saídas de processos e 
protocolados que tramitam no Gabinete. A Tabela 3 compara os anos de 2013 a 
2015, mostrando que a tramitação do número de processos retornou aos níveis 
normais, uma vez que os trabalhos de auditorias foram finalizados em 2015. 

 
Tabela 3 – Movimentação de processos/protocolados no sistema Proteos 

Processos e 
Protocolados 

2013 2014 2015 

Entradas 4.597 7.054 4.730 

Saídas 3.779 5.157 4.022 

Total 8.376 12.211 8.752 

 
• Registro de 1.415 entradas de documento no sistema follow up do Gabinete, como:  

− Ofícios; 
− Correspondências diversas; 
− Requerimentos; 
− Declarações; 
− Documentos relacionados à frequência dos funcionários da PUSP-RP, como: 

abonadas, 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; 
• Atendimento telefônico; 
• Elaboração e digitação de documentos, informações, atas, ofícios, convites e 

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

deliberações do Dirigente; 
• Elaboração de projeto para solicitação de recursos aos Órgãos Centrais; 
• Gerenciamento do fluxo de documentos e processos; 
• Desenvolvimento de projetos de melhoria; 
• Coordenação, compilação de dados e elaboração do Planejamento Anual; 
• Coordenação dos trabalhos/atividades para implantação de diretrizes para 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, Sistema de Gerenciamento 
de Imóveis do Estado de São Paulo etc.; 

• Apoio no desenvolvimento dos trabalhos das diversas Comissões da PUSP-RP e 
Campus, inclusive sindicâncias e processos administrativos; 
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• 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, SEF-DVER/RP, EDUSP, Procuradoria Geral; 

• Supervisão e organização das informações dos PPRAs e Avaliações de Risco no 
Ambiente de Trabalho das Divisões e Seções da PUSP-RP para encaminhamento ao 
SESMT-RP. 

 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

• 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;  

• Acompanhamento e definição de prioridades em relação à elaboração de projetos, 
com realização de reuniões semanais com a equipe da Divisão de Manutenção e 
Operação;  

• Levantamento das demandas das Divisões, organização das informações para 
elaboração do planejamento de 2016/2017 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; 

• Elaboração de sugestões para as Diretrizes Orçamentárias de 2016 em atendimento à 
solicitação da COP; 

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

• Elaboração da Proposta Orçamentária de 2016 em atendimento à solicitação da COP; 
• Participação de funcionários como membros da Comissão da Qualidade e 

Produtividade da PUSP-RP, secretária de Comissões de Sindicância e de Processos 
Administrativos. 
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Obras Concluídas 

No ano de 2015, devido às restrições orçamentárias, ao contingenciamento de 
recursos no mês de setembro e o fechamento precoce do orçamento em 13 de novembro, o 
andamento das obras ficou prejudicado. 
 

���� Infraestrutura do Campus 

• Instalação do Novo Sistema de Iluminação Pública do Campus 
Recursos utilizados: R$18.835.788,87. 

 
Devido à restrição orçamentária de 2014, a implantação foi adiada. Em 2015, foram 

realizadas reuniões com a Reitoria e CODAGE para verificar a possibilidade de retomada da 
obra, considerando que os recursos a ser liberados, referentes aos reajustes do contrato e 
aditamento, em relação ao valor já licitado, não são de grande monta e atenderá a área do 
Hemocentro, do Hospital das Clínicas e do Museu do Café.  

Com o término da obra, o novo sistema de iluminação pública permitirá o 
gerenciamento por meio de software de telegestão, possibilitando comandar e ajustar a 
intensidade da iluminação em determinados horários do dia. 
 

 
Iluminação noturna da Rua da Prefeitura 

 
O novo sistema de iluminação visa principalmente à segurança dos alunos, 

professores, funcionários e usuários do Campus. 
 
 

���� Segurança 

• Instalação das câmeras para torres – área de reflorestamento 
Recursos utilizados: R$116.622,00. 
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No 2º semestre, foi concluída a instalação das câmeras de monitoramento das torres 
localizadas na área de reflorestamento. 
 
 

 

Imagens das câmeras instaladas na Torre 

 
Assim, o setor de monitoramento da Prefeitura do Campus, por meio de câmeras de 

alta resolução (full HD) e grande capacidade de zoom óptico, pode visualizar rapidamente 
sinais de incêndio (fogo/fumaça) durante o período diurno, permitindo acionamento 
imediato da Guarda Universitária ou, se necessário, do Corpo de Bombeiros. 

O equipamento permite a cobertura de uma área de aproximadamente 190 hectares 
e um perímetro de 8 quilômetros. 
 

 
Local das torres e o perímetro de cobertura do monitoramento pelas câmeras 

(Fonte: Google Earth) 

 
Esse investimento foi realizado com recursos disponibilizados pela SGA – 

Superintendência de Gestão Ambiental, visando à prevenção de incêndios na área florestal. 
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���� Manutenção de Sistema Viário 

Foram feitas várias manutenções no sistema viário, como recapeamento, tapa-
buraco e pintura de solo em vários pontos do Campus. Abaixo, as principais obras: 
 

• Recapeamento asfáltico e tapa-buraco nas vias do Campus 
Recursos utilizados: R$ 214.800,00. 

 
 

 
Via de acesso do Biotério Geral 

 

 
Av. Luigi Rosiello 

 
 
 

 

 
 

Rua Profª Drª Maria Teles 

 
 
 

 
Intersecção da Rua Prof. Dr. Miguel Covian e a Av. Hélio Lourenço 

 



13 │Relatório de Atividades 2015 

 

 
 
 

 
Portaria do Campus – HC 

 
 
 
 
 

 
Trechos da rotatória da Av. Prof. Dr. Hélio Lourenço com a Rua Prof. Dr. Aymar Batista Prado 

 
 
 
 
 

  
Vias internas da DVMANOP 
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Estacionamento da sede da Guarda Universitária 

 
Estacionamento do Prédio SPF – Biotério Geral 

 
 
 

• Pintura de solo e sinalização horizontal 
Recursos utilizados: R$55.077,00. 

 
 

  
Entroncamento da Rua Tenente Catão Roxo e a Av. Luigi Rosiello 

 
 
 

 
Área de Serviço 

 
Portaria do Campus - HC 
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Av. Prof. Dr. Hélio Lourenço e lombofaixa de acesso ao HC 

 
 
 

  
Demarcação de vagas nos estacionamentos da sede da GU e DVMANOP 

 
 
 

• Calçada na Av. Gov. Lucas Nogueira Garcez 
Recursos Utilizados: R$27.480,00. 

 
Em atendimento à solicitação da comunidade, visando à caminhabilidade e melhoria 

no acesso ao Campus, foi providenciada a construção de calçada na divisa do Campus. 
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Obras em Andamento 

A seguir, constam relacionadas as principais obras iniciadas em 2015, com previsão 
de término e ainda as previstas no Planejamento de 2016. Cabe destacar que está prevista 
para 2016 a realização de licitação modalidade Registro de Preço de manutenção predial e 
pequenas reformas, semelhante adotado pela SEF no Campus USP de São Paulo. Com o 
referido Registro de Preço, irá otimizar o atendimento desse tipo de demanda. 
 

• 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 2016 

Obs.: obra prevista para 2015, no entanto, a primeira licitação foi fracassada. Na segunda 
licitação, houve demora na finalização devido à necessidade de diligências e apurações 
quanto às declarações fornecidas pelos participantes. 

 
• Construção e reforma de alambrados em diversos locais do Campus  

Dados do projeto/obra: 

Recursos disponibilizados: R$513.201,74 

Previsão de término: 1º semestre de 2016 

Obs.: obra licitada no 2º semestre de 2015, com início em dezembro de 2015, valor da 
obra R$324.988,20. 

 
• Ponto de abastecimento de água para combate a incêndios na área do Hospital das 

Clínicas 

Dados do projeto/obra: 

Recursos disponibilizados: R$85.672,16 

Previsão de término: 1º semestre de 2016 

 
• Projeto executivo da reforma da parte elétrica das Casas de Hóspedes  

Dados do projeto/obra: 

Recursos disponibilizados: R$2.800,00 para o projeto e R$47.000,00 para execução do 
projeto 

Previsão de término: 2º semestre de 2016 

Obs.: obra prevista para 2015; após avaliação da área técnica, decidiu-se pela 
contratação de projeto executivo da reforma da parte elétrica das Casas de Hóspedes. 
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• Projeto executivo da reforma da parte elétrica do prédio do Ginásio de Esportes 
(CEFER)  

Dados do projeto/obra: 

Recursos disponibilizados: R$4.000,00 para o projeto  

Previsão de término: 2º semestre de 2016 

 
• Construção de bocas de lobo/estacionamento E3 (FCFRP) 

Dados do projeto/obra: 

Recursos disponibilizados: R$59.130,43 

Previsão de término: 1º semestre de 2016 

 
• Projeto executivo de segurança e prevenção de incêndio dos prédios do Biotério 

Geral 

Dados do projeto/obra: 

Recursos disponibilizados: R$12.000,00 

Previsão de término: 1º semestre de 2016 

 
• Instalação de telas milimétricas e delimitadores nas janelas e exaustores – 

Restaurante Universitário 

Dados do projeto/obra: 

Recursos disponibilizados: R$73.025,20 

Previsão de término: 2º semestre de 2016 

 
• Manutenção dos telhados e calhas do prédio SPF do Biotério Geral, Bloco F do 

CREU e Ginásio de Esportes (CEFER) 

Dados do projeto/obra: 

Recursos disponibilizados: R$136.384,18 

Previsão de término: 2º semestre de 2016 

 
• Instalação de cabos-guias nos prédios da Vila Estudantil (Blocos G, H, I e J), prédios 

do Biotério Geral, Restaurante Universitário 

Dados do projeto/obra: 

Recursos disponibilizados: R$100.000,00 

Previsão de término: 2º semestre de 2016 
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• Adequações de prédios para atendimento do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – PPRA (guarda-corpo, corrimão, antiderrapantes, depósito de gás, 
lava-olhos etc.) 

Dados do projeto/obra: 

Recursos disponibilizados: R$80.000,00 

Previsão de término: 2º semestre de 2016 

 
• Instalação de proteção e combate a incêndio e descargas atmosféricas – Biblioteca 

Central  

Dados do projeto/obra: 

Recursos da SEF: R$127.482,43  

Previsão de término: 2º semestre de 2016 

Obs.: a PUSP-RP foi contemplada no Plano Quadriênio de Obras da SEF 2015-2018, no 1º 
item priorizado pela Prefeitura. Tomada de Preço 33/15 da SEF – Proc. 15.1.513.82.9. 

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

dos Pós-Graduandos  

Dados do projeto/obra: 

Recursos inicialmente disponibilizados: R$304.000,00 (recursos contingenciados – 
orçamento 2016) 

Previsão de término: sem previsão 

Obs.: licitação realizada no 2º semestre de 2015, projeto questionado por participantes, 
enviado para verificação da DVMANOP e análise da Procuradoria Geral. Recursos 
destinados para reserva não retornaram na abertura do Orçamento de 2016. 
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���� Monitoramento e Controle da Infestação de Carrapato-Estrela, Vetor da 
Febre Maculosa, no Campus USP de Ribeirão Preto 

Usando como base um plano de manejo do carrapato-estrela elaborado para o 
Campus USP de Ribeirão Preto, foi concluída há dois anos a construção de alambrado no 
entorno das matas ciliares, por onde circulam grupos de capivaras, principais hospedeiros do 
carrapato Amblyomma sculptum, principal vetor da bactéria Rickettsia rickettsii que causa a 
Febre Maculosa Brasileira (FMB) ao picar o homem. 

A instalação das barreiras físicas permitiu o ordenamento do espaço entre a vida 
silvestre e a área utilizada para fins acadêmicos e administrativos com redução do número 
de focos de infestação desse vetor nas áreas externas dos alambrados. Essas ações 
promovidas pela Prefeitura do Campus também beneficiaram a comunidade externa que 
utiliza o Campus como espaço para eventos culturais, lazer e prática de esportes. 

O alambrado é permeável à passagem de pequenos mamíferos hospedeiros 
secundários do carrapato-estrela (principalmente cutias e gambás) e, em alguns lugares, 
ocorre o trânsito desses animais entre a mata ciliar e fora desta, possibilitando a dispersão 
de carrapatos e o parasitismo humano, porém em menor número quando comparado com o 
potencial representado em áreas com trânsito por capivaras.  

Com o objetivo de mitigar o efeito de picadas por carrapatos em usuários do Campus 
que adentram nas matas ciliares sujeitas à infestação por carrapatos, nesse período foram 
tratados 60 EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) por solicitação de alunos, 
pesquisadores e funcionários. 

Fichas para notificação de parasitismo humano estão disponíveis para usuários no 
site da Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto 
(http://www.prefeiturarp.usp.br/pages/vetores/cadastro/cad.asp). As pessoas que sofreram 
esse tipo de parasitismo preencheram e enviaram à PUSP-RP 36, 15 e 9 fichas em 2013, 2014 
e 2015, respectivamente, registrando-se assim uma queda de cerca de 75% entre o início 
dos registros e 2015, o que sugere uma diminuição significativa na infestação de carrapatos 
no ambiente em dois anos após a instalação do alambrado. 

Medidas preventivas, de monitoramento e de controle do carrapato-estrela são 
realizadas diariamente nos dias úteis do ano. A decisão de tais medidas é adotada de forma 
focada e de acordo com o resultado de atividades de monitoramento. Nessas atividades, 
está envolvido o apoio logístico da Seção de Parques e Jardins.  

No ano de 2015, foram realizadas 66 aplicações preventivas, 33 aplicações curativas e 
atividades de monitoramento concluídas que tiveram como resultado: 25 com presença de 
carrapatos e 119 sem presença de carrapatos. 
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Campus USP-RP: a sinalização em azul representa as armadilhas de gelo seco, instaladas para avaliar a presença de 

carrapatos ao longo dos diferentes sítios do Campus 

 
 
 

Para minimizar a infestação de locais com carrapatos, foram programadas aplicações 
preventivas, como a realizada logo após a limpeza do entulho nos quintais e ao redor das 
casas das Colônias da Velha Milaneza, Bambus e Napolitana. 
 
 
 

 
Casas da Colônia Velha Milaneza 
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Escada posicionada em local estratégico para que usuários não danifiquem os alambrados na tentativa de adentrar na mata 

ciliar e evitar o dano ao patrimônio da Universidade 

 
 

 
Placa informativa e educativa 

colocada em áreas de risco de infestação de carrapatos 

 
 

O trabalho de controle conta ainda com o apoio da Comissão de Vetores na 
elaboração e aquisição de material educativo, palestras informativas aos usuários do 
Campus sobre Febre Maculosa, na vistoria de locais e casas, no recebimento e controle das 
fichas de parasitismo humano, e da Seção de Manutenção Predial para conserto de 
alambrados no entorno da mata ciliar nos incidentes frequentes de queda de árvores, danos 
ou abertura da tela do alambrado, limpeza dos dutos, manutenção das passagens dos 
pequenos animais, etc. 
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Queda de árvore durante forte chuva que danificou o alambrado 

 
 

 
Duto obstruído pela enxurrada 

 
 

As ações conjuntas de várias áreas da Prefeitura levam aos resultados positivos, 
mostram um avanço no controle do carrapato-estrela no Campus e melhora significativa na 
segurança de seus usuários, diminuindo o risco de contaminação por patógenos transmitidos 
pelo carrapato-estrela em humanos. 
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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 2015, foram mantidos os trabalhos de conscientização sobre o uso dos ramais 
telefônicos da Universidade. No final do primeiro semestre, foi implantado um novo sistema 
de tarifação de ramais e houve mudanças na geração de relatórios de gastos. Devido aos 
novos procedimentos e a algumas inconsistências nas informações dos relatórios de 
tarifação, não foi possível realizar o acompanhamento efetivo dos gastos. 

Houve aumento do número de ramais telefônicos da PUSP-RP, passando de 318 para 
329. 

Foi realizado o acompanhamento sobre o sistema online de abertura de chamados 
técnicos de telefonia do CeTI-RP/USP, principalmente das solicitações que envolveram 
custos, as quais tiveram uma significativa redução em relação ao ano de 2014, como pode 
ser observado na Tabela 4. 
 

Tabela 4 – Comparativo do número total de chamados de telefonia com custo 

Ano 
Total de chamados online 

de telefonia 
Número de chamados de 

telefonia com custo 

2013 228 49 

2014 174 7 

2015 122 4 

 
 
 

���� 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. 

A Tabela 5 refere-se ao número de mensagens recebidas em 2015. 
 

Tabela 5 – Mensagens recebidas pelo Fale Conosco  

Atendimentos 2015 

jan fev mar abr maio jun jul ago set out nov dez 

16 13 22 12 17 21 15 8 13 7 10 6 

 
 
 

���� 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 . 
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Abaixo estão descritas algumas competências: 

• Promover o entrosamento das atividades administrativas comuns de interesse da 
Universidade e das Unidades/Órgãos integrantes do Campus, atendendo aos 
princípios de integração e economia de recursos; 

• Deliberar sobre a utilização do solo e áreas comuns; 
• Opinar sobre ocupação de bens imóveis; 
• Definir normas de segurança no Campus, 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 2015 foram: 
• Indicação de membro suplente para compor o Conselho Estratégico do Parque 

Tecnológico de Ribeirão Preto; 
• Revisão do Orçamento da PUSP-RP para o ano de 2015; 
• Destinação de área de 300m² à FFCLRP para construção de cantina próxima ao Bloco 

34 (Departamento de Música);  
• Estabelecimento de convênio entre a PUSP-RP e a Associação Faculdade de Ribeirão 

Preto (AFARP) para oferecimento de estágio junto ao Laboratório de Resíduos 
Químicos; 

• Destinação da casa 04 da Rua dos Bambus para Escritório de Prática Jurídica da FDRP. 
• Regulamento sobre a realização de eventos de caráter festivo no Campus USP de 

Ribeirão Preto; 
• Definição do espaço a ser ocupado pelo IEA-RP e GrACEx-RP no prédio localizado na 

Av. Prof. Dr. Hélio Lourenço, esquina com Rua Pedreira de Freitas (antigo Banco 
Santander). 

 
 
 

���� 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 relatórios de atividades bianuais dos serviços e projetos desenvolvidos nesses 
imóveis para acompanhamento da devida utilização do imóvel destinado. 

Em 2015, não houve reunião da Comissão e foram solicitados relatórios de atividades 
das casas 8, 18 e 24 da Rua das Paineiras e das casas 37 e 38 da Rua Clóvis Vieira. 
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Tabela 6 – Projetos 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 
Casa 8 Centro de Apoio Educacional e Psicológico (CAEP) FMRP 
Casa 9 Núcleo de Pesquisa em Tecnologia e Ambientes Educacionais – NPT FEARP 
Casa 10 Programa de Agronegócios da FEA-RP FEARP 
Casa 11 Programa de Finanças da FEA-RP FEARP 
Casa 12 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), 
Centro Respirador Bucal (CERB) e Centro Especializado de Pesquisa e 
Reabilitação em Audição e Equilíbrio (CEPRAE) 

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 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 dos 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 Polo EAD 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 

 
  



Relatório de Atividades 2015 │26 

 

���� 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 do Corpo de Bombeiros. 

O objetivo dessa 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. 
 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

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

• Análise, discussão e estimativas de custos para implantação do sistema de controle 
de acesso nos estacionamentos das Unidades do Campus de Ribeirão Preto por meio 
do cartão USP, através do qual cada Unidade poderá autorizar a liberação dos 
usuários para cada estacionamento; 

• Organização para a realização das palestras sobre segurança para todos os calouros, 
em todas as Unidades do Campus, em parceria com a Guarda Universitária; 

• Realização do “1° Fórum de Segurança Universitária do Campus USP de Ribeirão 
Preto”, em parceria com a Guarda Universitária da Prefeitura do Campus USP de 
Ribeirão Preto, com aproximadamente 120 participantes. O objetivo foi de promover 
no ambiente acadêmico e administrativo do Campus a discussão e o debate acerca 
do tema segurança em suas várias expressões, como: segurança preventiva, pessoal, 
institucional, patrimonial e de ordem pública, e de mobilizar toda a comunidade 
uspiana para colaborar nas ações de prevenção e proteção universitária; 

 
 

  
1°Fórum de Segurança Universitária do Campus USP de Ribeirão Preto 

 
• Sugestão sobre a transferência da Agência de Correios para a Área de Serviços do 

Campus, junto aos bancos, uma vez que ficou isolada e vulnerável a assaltos após a 
desativação do Banco do Brasil, e sugestão da desativação dos serviços de 
correspondente bancário prestados pela Agência dos Correios, para maior segurança 
à comunidade uspiana. 
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• 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 assistentes 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 veículos; 

• 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; 

• Análise e sugestões sobre o sistema viário - trânsito de entrada e saída de veículos do 
Campus USP/HCRP; 

• Sugestão da desativação definitiva do caixa eletrônico do Banco Santander localizado 
entre a Av. Prof. Dr. Hélio Lourenço e a Rua Prof. Dr. Aymar Batista Prado, nas 
proximidades da portaria do HC. 

 
 
 

���� Comissão Assessora da Biblioteca Central do Campus de Ribeirão Preto 

É composta por 8 membros titulares e respectivos suplentes representantes de 
Unidades de Ensino do Campus e 1 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 à 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 de Ensino 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 2015 
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• Acompanhamento das discussões e procedimentos administrativos para a utilização 
dos recursos orçamentários do Programa da Reitoria da USP – RUSP; 

• 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; 
 
 
 

���� Comissão Assessora do Biotério Geral 

É composta por 8 membros titulares e respectivos suplentes representantes de 
Unidades de Ensino do Campus e 1 secretário da PUSP-RP. Dentre os membros são eleitos o 
Presidente e o Vice-Presidente. 

Auxilia no gerenciamento do setor, em especial no estabelecimento de 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 na 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 2015 

• Inauguração do Laboratório de Criopreservação do Biotério Geral da PUSP-RP em 
novembro de 2015; 

• Análise e sugestão para 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. 

 
 
 

���� Comissão Assessora do Laboratório de Resíduos Químicos 

É composta por 8 membros titulares e respectivos suplentes representantes de 
Unidades de Ensino do Campus e 1 secretário da PUSP-RP. Dentre os membros são eleitos o 
Presidente e o Vice-Presidente.  
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Auxilia no desenvolvimento contínuo do Programa de Gerenciamento de Resíduos 
Químicos (PGRQ) do Campus de Ribeirão Preto. 
 

� Principais atividades 

• Zelo pela 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 no estabelecimento de normas de funcionamento, procedimentos e 
rotinas, em especial no projeto de estabelecimento de preços dos serviços prestados 
pelo LRQ às Unidades de Ensino e Pesquisa; 

• Proposta e viabilização de projetos que atendam à 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 2015 

• Acompanhamento da coleta mensal de resíduos químicos nas Unidades no que se 
refere ao 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 a legalidade de cobranças e serviços prestados pelo Laboratório às 
Unidades; 

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

• Análise de 2 solicitações de bolsistas que desenvolvem projetos junto à PRCEU/USP, 
para auxílio às atividades desenvolvidas no LRQ. 

 
 
 

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

É composta por representantes das Unidades de Ensino sediadas no Campus de 
Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, do CeTI-RP/USP, 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 indicados pelo DCE Livre da USP Ribeirão Preto e de 
pós-graduação indicados pela Associação de Pós-Graduandos da USP/RP (APG-RP). 

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. 
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� 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 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 ações desenvolvidas em 2015 

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

• Recebimento de 90 ocorrências de socorro médico registradas pela Guarda 
Universitária, conforme demonstrado na Tabela 7 e no Gráfico 2, análise dos 
procedimentos adotados a fim de aprimorá-los e encaminhamento das ocorrências, 
conforme o caso, ao SESMT-RP e às Unidades de Ensino/Órgãos do Campus para 
ciência e acompanhamento; 

 
 

Tabela 7 – Número de atendimentos acompanhados pela Comissão em 2015 

Atendimento 
Número de 

atendimentos 

Corpo de Bombeiros 2 

Medicar 72 

SAMU 12 

Medicar e Corpo de Bombeiros 1 

Familiares 1 

Medicar e SAMU 1 

SAMU e Corpo de Bombeiros 1 

Total 90 
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Gráfico 2 – Característica dos atendidos 

 
 
 

• Realização de treinamentos em Suporte Básico de Vida com Uso de Desfibrilador 
Externo Automático para os funcionários do Campus, nos meses de agosto e 
dezembro, com 297 participantes, conforme demonstrado na Tabela 8: 

 
 

Tabela 8 – Participantes dos treinamentos por Unidade 

Unidade/Órgão 
Número de 

participantes 

CeTI-RP 4 

SEF-DVER/RP 2 

EEFERP 24 

EERP 28 

FCFRP 17 

FDRP 8 

FEA-RP 18 

FFCLRP 41 

FMRP 58 

FORP 8 

Outros 1 

PUSP-LQ 5 

PUSP-RP 57 

Creche Carochinha 3 

SESMT-RP 5 

UBAS-RP 18 

Total  297 
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• Coordenação das solicitações para aquisição, por meio de pregão eletrônico 
realizado pela Escola de Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto – EEFERP, de 34 
desfibriladores externos automáticos para atendimento da população do Campus, 
sendo 1 para a EEFERP, 1 para a EERP, 4 para a FCFRP, 1 para a FDRP, 1 para a FEA-
RP, 9 para a FFCLRP, 8 para a FMRP, 1 para a FORP, 7 para a PUSP-RP e 1 para a 
UBAS-RP. 

 
 
 

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

Essa comissão, composta por representantes de todas as Unidades de Ensino do 
Campus e da Prefeitura do Campus, Fundação Hemocentro, Hospital das Clínicas de Ribeirão 
Preto, Divisão de Controle de Vetores e Animais da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, 
Divisão de Controle de Zoonoses da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, 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 e da Divisão de Controle de Vetores e Animais da Prefeitura 
Municipal de Ribeirão Preto, e do Biotério Geral da PUSP-RP; 

• Informação e orientação sobre o controle dos criadouros do mosquito Aedes aegypti 
a toda comunidade uspiana para o controle de animais peçonhentos e de vetores; 

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

 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

• Treinamentos para os membros da Comissão: 
− Palestra “O Mundo das Abelhas” e “Principais Animais Sinantrópicos 

Peçonhentos”, realizada no dia 21 de maio, com 31 participantes; 
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− Palestra “Controle Químico dos Escorpiões e Cupins” e “Diversidade de 
Morcegos Brasileiros”, realizada no dia 20 de agosto, com 22 participantes; 

− Palestra: “Febre Maculosa no Campus da USP de Ribeirão Preto, o que 
devemos saber sobre isso?”, realizada no dia 24 de setembro, com 21 
participantes; 

• Encaminhamento de ofício às Unidades de Ensino, Órgãos do Campus, Divisões e 
Seções da PUSP-RP, alertando sobre os perigos das doenças da dengue e 
chikungunya e solicitando a remoção dos criadouros; 

• Em parceria com a Imprensa da USP do Campus, foram veiculadas pela Rádio USP as 
maneiras de combater e prevenir o mosquito transmissor da dengue e chikungunya, 
bem como os sintomas provocados pelas doenças; 
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• Realização 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 desses materiais, limpeza e 
manutenção frequente do local; 

• 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 4 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 no que se refere à 
fiscalização de todos os pontos em que deveriam ter placa indicativa da área sujeita à 
infestação de carrapatos, tendo sido identificados 7 pontos sem placas, 2 placas com 
necessidade de manutenção e 4 novos pontos com necessidade de implantação do 
aviso. Para tanto, 22 novas placas foram confeccionadas conforme recomendação do 
Ministério Público para complementarem as existentes e/ou para serem fixadas 
completas. 
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Placa 2015 (complementação da existente) 

 
Nova Placa 2015 (completa) 
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���� Comissão de Ética no Uso de Animais do Campus de Ribeirão Preto 

A Comissão de Ética no uso de Animais - CEUA conta com 9 membros titulares e 7 
suplentes representantes de Unidades de Ensino do Campus e um secretário da PUSP-RP. 
Dentre os membros, são indicados o presidente e o vice-presidente pelo Prefeito do 
Campus. 

Seu objetivo é despertar a conscientização do meio acadêmico e fiscalização em 
relação às condições éticas na utilização e manutenção de animais, assim como emitir 
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; 
• Análise 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 (Conselho Nacional de Controle de 
Experimentação Animal). 

• Emissão de pareceres e certificados compatíveis com as exigências dos Órgãos de 
fomento e legislação ética vigente; 

• Realização de simpósio sobre Ética na Experimentação Animal a cada dois anos. 
 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

• Realização de reuniões mensais, nas quais a Comissão analisou e aprovou os projetos 
de pesquisa de acordo com os princípios éticos adotados pela SBCAL (Sociedade 
Brasileira de Ciência de Animais de Laboratório); 

 
Tabela 9 – Projetos analisados pela CEUA por Unidade 

Unidades N° Projetos 

EERP 12 

FFCLRP 17 

FCFRP 56 

PUSP-RP 1 

Total 86 

 
• Visita aos Biotérios de Unidades de Ensino 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. Foram 
verificadas as instalações dos Biotérios, comparando-as com as informações 
apresentadas nos projetos de pesquisas enviados à CEUA; 

• Encerramento dos testes no novo site da CEUA, criado com a finalidade de agilizar a 
tramitação e aprovação dos projetos submetidos à aprovação da Comissão, com 
implantação prevista para 1º de março de 2016. 
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���� Comissão de Meio Ambiente 

A Comissão de Meio Ambiente é composta por representantes funcionários das 
Unidades/Serviços do Campus (EEFERP, EERP, FCFRP, FDRP, FEA-RP, FFCLRP, FMRP, FORP, 
PUSP-RP e SEF-DVER/RP), Órgãos/Instituições que ocupam o espaço físico do Campus 
(HCFMRP/USP e Fundação Hemocentro/RP) e Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Tem 
por finalidade apresentar o Plano de Manejo da Arborização do Campus; avaliar, 
previamente, as solicitações de podas das árvores; avaliar, previamente, a necessidade de 
serem efetuados cortes de árvores, recomendando o plantio de espécies similares em 
substituição; viabilizar, junto à Prefeitura Municipal, a realização de cursos sobre 
preservação ambiental, poda de árvores e eventuais. 
 

� 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; 

• Prevenção de ocorrências de quedas de galhos e de árvores; 
• Preservação e conservação do patrimônio ambiental físico e social do Campus; 
• Controle de plantios irregulares; 
• Contribuição para a conscientização ambiental dos usuários do Campus; 
• Manutenção do link da Comissão http://www.prefeiturarp.usp.br/cma/ . 

 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

Foram analisadas e atendidas 104 solicitações das Unidades/Serviços do Campus e 
dos Órgãos/Instituições que ocupam o espaço físico do Campus. 
 

Tabela 10 – Tipos de procedimentos avaliados e aprovados pela CMA em 2015 

Unidades/Serviços 
Órgãos/Instituições 

Proc. / Prot. 
Pareceres 
emitidos 

Tipo e número de manejos solicitados Nº árvores 
envolvidas Extração Poda Transplante Plantio 

CeTI-RP 2 2 1 4 0 0 5 

SEF-DVER/RP  1 2 1 0 0 1 2 

EEFERP 1 1 1 0 0 0 1 

EERP 6 10 48 31 0 25 104 

FCFRP 6 9 12 8 0 5 25 

FDRP 4 6 9 19 0 0 28 

FEA-RP 5 5 5 3 0 141 149 

FFCLRP 17 20 43 6 0 71 120 

FMRP 16 18 27 54 0 123 204 

FORP 3 6 28 70 0 12 110 

GAAC 1 2 2 1 0 0 3 

HCFMRP/USP 5 6 42 2 0 84 128 

PGRP 1 1 1 0 0 0 1 
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PMRP 2 3 11 56 0 0 67 

PUSP-RP 30 34 30 41 0 2.135 2.206 

SVOI 1 1 3 0 0 0 3 

SVCCRP 1 2 3 17 0 0 20 

SESMT-RP 1 1 0 1 0 0 1 

Total 104 130 267 313 0 2.597 3.177 

Cada pedido envolve diferentes números de árvores. 
 

A Tabela 11 se refere 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 2015. 
 

Tabela 11 – Reposições necessárias para compensação das extrações aprovadas 

Unidades/Serviços 
Órgãos/Instituições 

Nº 
extração 

Nº 
reposição 

EERP 48 858 

FCFRP 12 213 

FDRP 9 225 

FEA-RP 5 29 

FFCLRP 43 843 

FMRP 27 504 

FORP 28 118 

HCFMRP/USP 42 405 

PMRP 11 11 

PUSP-RP 30 393 

Outros* 12 150 

Total 267 3.749 

*CeTI-RP, SEF-DVER/RP, EEFERP, GAAC, PGRP, 
SVOI, SVCCRP, SESMT-RP. 

 
Gráfico 3 – Número de extrações autorizadas por Unidade/Serviço e Órgão/Instituição 
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���� Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA 

Composta por 12 membros, titulares e suplentes, todos funcionários da PUSP-RP, 
sendo 6 eleitos pelos pares e 6 indicados pelo Prefeito, desenvolve atividades de prevenção 
de acidentes de trabalho na Unidade, atendendo à NR5 do Ministério do Trabalho. 
 

� Principais atividades 

• Participação no treinamento oferecido pelo SESMT-RP (obrigatório); 
• Realização de reuniões mensais; 
• Elaboração do Mapa de Risco da Unidade; 
• Realização da SIPAT; 
• Análise de CATs; 
• Vistorias e inspeções nos locais de trabalho junto com o SESMT-RP; 
• Realização de treinamento sobre CATs e EPIs aos funcionários das Seções e Serviços 

da PUSP-RP. 
 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

• Participação da Comissão no treinamento oferecido pelo SESMT-RP; 
• Análise dos acidentes de trabalho e as formas de prevenção; 
• Organização e realização da XXVI SIPAT, no período de 10 a 14/08/2015, com uma 

média de 52 participantes por dia de evento; 
• Elaboração do Mapa de Risco da PUSP-RP, com a participação efetiva de todos os 

membros da Comissão no mapeamento das Seções e Serviços da Prefeitura do 
Campus. 

 
 
 

���� 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 lento, o Programa 
procura oferecer condições e oportunidades para que essas mudanças aconteçam; 

• Conscientização dos funcionários sobre a responsabilidade de cada um pela coleta 
seletiva no Campus e no município; 
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• 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 e 

festas de confraternização nas instalações da PUSP-RP; 
• Contribuição para agregação de práticas sustentáveis na rotina de trabalho dos 

funcionários da PUSP-RP; 
• Fomentação da coleta seletiva nas Seções da PUSP-RP. 

 
� Principais ações desenvolvidas em 2015 

• Realização de reuniões periódicas; 
• Visita dos membros às composteiras existentes no Campus com o intuito de construir 

composteiras na PUSP-RP; 
• Inventário dos resíduos comum e reciclável nas Seções/Serviços. 

 
Tabela 12 – Inventário de resíduos 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 

 
• Recolhimento de recipientes laranjas e distribuição de recipientes azuis: foram 

recolhidos os recipientes laranjas e trocados pelos azuis em todas as Seções/Serviços 
da PUSP. Para os locais que não possuíam nenhum recipiente, foram disponibilizados 
os azuis; 

• Realização do “VII Recicla Ideias”, no Anfiteatro “André Jacquemin” da FFCLRP/USP, 
no dia 13/11/2015, com apresentação da palestra “Experiências com o Tema 
Sustentabilidade Socioambiental”, ministrada pela Profª Drª Izabel Cristina Froner 
(FORP/USP), e do varal de fotografias “Natureza em Risco, um olhar ambiental”, 
registradas pela funcionária Sandra Regina Arcanjo de Carvalho Melo, da Seção de 
Atividades Culturais; 

• Participação de membros da Comissão nos PAPs. 
 
 
 

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

A COPAVO Regional de Ribeirão Preto conta com 3 membros titulares e 1 secretário, 
designados pelo Conselho Gestor do Campus de Ribeirão Preto, sendo um deles o 
presidente. Tem como objetivo 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 tais veículos. 
 

� Principais atividades 

• Análise de ocorrências;  
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• Instrução processual;  
• Condução de processos de sindicâncias e/ou processos administrativos disciplinares 

obedecendo à legislação vigente;  
• Orientações às Unidades de Ensino e Órgãos de Apoio. 

 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

• Consolidação de 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; 

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

• Adequação dos procedimentos conforme diretrizes da COPAVO Capital em virtude da 
substituição da frota de veículos da Universidade de São Paulo. 

 
Tabela 13 – Processos Administrativos Disciplinares (PADs) e Sindicâncias 

Processos 
Tipo de processo 

Total 
PAD Sindicância 

Iniciados em 2015 16 2 18 

Iniciados e finalizados em 2015 4 0 4 

Finalizados em 2015 13 4 17 

Total 33 6 39 

 
 
 

���� 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 ações desenvolvidas em 2015 

• 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; 

• Participação de membros no “XI Congresso de Arquivologia do MERCOSUL – 
Arquivos, entre tradição e modernidade”, promovido pela Associação de Arquivistas 
de São Paulo, na cidade de São Paulo/SP, durante os dias 19, 20, 21 e 22 de outubro 
de 2015; 

• Continuação da análise de processos, visando à eliminação de documentos. 
 
 
 

���� Grupo Setorial Pró-Calouro do Campus de Ribeirão Preto 

O Grupo Setorial Pró-Calouro, instituído pelo Gabinete da Reitoria, é composto por 8 
membros representantes das Unidades de Ensino, 3 da PUSP-RP (sendo 1 do Serviço de 
Comunicação Social, 1 do Serviço de Promoção Social e 1 do Serviço de Guarda Universitária) 
e 1 da Procuradoria Geral da USP – Regional Ribeirão Preto. O Grupo tem por praxe convidar 
o Ouvidor do Campus e 1 representante do DCE para participarem das reuniões. 

É disponibilizado pela Universidade o serviço “Disque Trote – 0800 12 10 90”, para 
que seja feito denúncias de abusos no trote e para que possam ser tomadas as providências 
adequadas a cada situação. 
 

� Principais atividades 

• Assessorar as Unidades de Ensino do Campus de Ribeirão Preto nas medidas cabíveis 
para promover o trote cívico e coibir os trotes abusivos. 

• Apresentar o Campus e os serviços prestados, como: moradias, refeições, espaço 
esportivo, biblioteca, assistência social, médica e odontológica, entre outros. 

 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

• Elaboração de faixas de boas-vindas aos calouros, que foram fixadas nas três 
portarias de acesso ao Campus, no Restaurante Universitário e na Seção de 
Atendimento Social. Outras oito faixas, destacando o nome da semana, sua data de 
realização e o número do telefone do Disque Trote, foram distribuídas a todas as 
Unidades de Ensino para serem fixadas nos locais mais frequentados pelos calouros. 

 
 

 
Faixa de boas-vindas aos calouros 
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Outra faixa 

 
 

• Acompanhamento na realização da “Semana de Recepção aos Calouros”, de 23 a 27 
de fevereiro, conforme programação de cada Unidade de Ensino; 

• Realização da Calourada Unificada, no dia 25 de fevereiro, que reuniu 372 alunos de 
todas as Unidades de Ensino para um café da manhã oferecido pela Prefeitura do 
Campus, no Restaurante Universitário. 

• Ações solidárias e de conscientização, palestras, torneios, visitas monitoradas e 
eventos culturais foram algumas das atividades realizadas na “Semana de Recepção 
aos Calouros” na USP de Ribeirão Preto. 

 
 

 
Café da Manhã - Calourada Unificada 

 
Calouros do curso de Enfermagem 

 
 

 
Calouros do curso de Educação Física 

 
Calouros do curso de Enfermagem 
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���� Treinamento 

 

���� Comissão Interna para Gestão da Qualidade e Produtividade 

� Principais atividades 

• Analisar o mérito das solicitações de capacitação dos funcionários, assessorando a 
Administração na promoção da melhoria da qualidade e da produtividade das 
atividades administrativas da PUSP-RP; 

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

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

• 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 da Qualidade e 
Produtividade da PUSP-RP analisou o mérito de 55 solicitações, tendo sido 52 
aprovadas, 2 não aprovadas em virtude de não serem pertinentes à função 
desenvolvida pelos servidores solicitantes e 1 que o funcionário solicitante desistiu. 
Os treinamentos/capacitações que tiveram suas solicitações aprovadas foram 
custeados/as com verba própria da PUSP-RP. A Tabela 14 se refere aos tipos de 
solicitações formalizadas à CQP e atendidas pela Comissão. 

 
Tabela 14 – Solicitações aprovadas pela CQP 

Tipo de solicitação 
Grupo funcional 

Total 
Básico Técnico Superior 

Curso 13 7 0 20 

Congresso 3 16 1 20 

Encontro 0 0 2 2 

Feira 2 3 1 6 

Fórum 0 1 1 2 

Simpósio 1 0 0 1 

Workshop 0 0 1 1 

Total 19 27 6 52 

 
Gráfico 4 – Percentual de solicitações por grupo funcional 
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Tabela 15 – Solicitações aprovadas por Divisões/Setores da PUSP-RP 

Tipo de 
solicitação 

Divisões/Setores 
Total 

DVADM DVFINAN DVAPTRA DVATCOM DVMANOP Gabinete* 

Curso 0 6 1 4 8 1 20 

Congresso 9 0 3 2 0 6 20 

Encontro 0 0 0 2 0 0 2 

Feira 0 0 0 0 5 1 6 

Fórum 0 0 0 0 0 2 2 

Simpósio 0 0 0 1 0 0 1 

Workshop 0 0 0 0 0 1 1 

Total 9 6 4 9 13 11 52 

*Inclui funcionários da Seção Técnica de Informática (SCINFOR) e do Serviço de Comunicação Social (SVCOMSO). 

 
 

Gráfico 5 – Percentual das solicitações aprovadas por Divisões/Setores da PUSP-RP 

 
 

Tabela 16 – Solicitações aprovadas por Divisões/Setores da PUSP-RP divididas por Grupo Funcional 

Grupo 
funcional 

Divisões/Setores 
Total 

DVADM DVFINAN DVAPTRA DVATCOM DVMANOP Gabinete* 

Básico 1 1 0 5 10 2 19 

Técnico 8 5 4 1 3 6 27 

Superior 0 0 0 3 0 3 6 

Total 9 6 4 9 13 11 52 

*Inclui funcionários da Seção Técnica de Informática (SCINFOR) e do Serviço de Comunicação Social (SVCOMSO). 
 

• Organização dos eventos abaixo: 

− Palestra Coaching intitulada “Mulheres gerando resultados extraordinários”, 
em comemoração ao “Dia Internacional da Mulher” às funcionárias da PUSP-
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DVATCOM

DVMANOP

Gabinete*
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RP, ministrada pela Master Coach Andréa Vitaliano da Silva, no dia 13 de 
março, com carga horária de 2 horas. 

 

 
Convite enviado às funcionárias da PUSP-RP por e-mail 

 
 

 
Apresentação da Palestra 

 
Distribuição de brinde às funcionárias da PUSP-RP 

após a apresentação da palestra 

 
− Café da tarde em comemoração ao “Dia da Secretária”, realizado no Hotel 

Pousada Santa Rita, uma cortesia do referido Hotel às secretárias da PUSP-RP, 
no dia 2 de outubro. 

 

 
Convite 1 enviado às secretárias da PUSP-RP por e-mail 
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Convite 2 enviado às secretárias da PUSP-RP por e-mail 

 
 
 
 

 
Fachada do Hotel Pousada Santa Rita 

 
Restaurante do Hotel onde foi realizado o Café da Tarde 

 
 
 

 
Secretárias da PUSP-RP recebendo brinde durante o café da tarde 
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Secretárias da PUSP-RP com as apoiadoras do evento 

 
 
 

���� Centro de Treinamento e Educação Continuada – CETEC 

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 
funcionários da Prefeitura do Campus e das Unidades de Ensino, visando um melhor 
atendimento na prestação de serviços. 
 

� Principais atividades 

• Assessoria à Administração da Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto por meio 
da implantação de políticas de desenvolvimento de atividades de capacitação e 
atualização profissional; 

• Estabelecimento de parcerias para buscar cursos, palestras e serviços especializados 
que auxiliem na formação e no aprimoramento profissional e o bem-estar dos 
funcionários em suas relações com o trabalho; 

• Disponibilização de um local apropriado à PUSP-RP para a realização de cursos e 
treinamentos; 

• Planejamento, organização e coordenação de cursos, treinamentos e palestras para 
funcionários da PUSP-RP e do Campus de Ribeirão Preto; 

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

• Coordenação, manutenção e incremento da Biblioteca e Videoteca da PUSP-RP; 
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Tabela 17 – Quantidade de DVDs disponível para empréstimo 

Disciplina Quantidade Nº das aulas 

Biologia 7 1 a 50 

Física 7 1 a 50 

História Geral 4 9 a 36 

Língua Inglesa 3 17 a 40 

Língua Portuguesa 10 1 a 80 

Matemática 9 1 a 70 

Química 6 1 a 50 

Total 46 350 

 
Tabela 18 – Quantidade de livros disponível para empréstimo 

Livros Quantidade 

Romance, literatura, outros. 130 

 
• 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 da Qualidade e Produtividade da PUSP-RP; 
• Oferecer aos funcionários um local apropriado para consulta e empréstimos de livros 

e DVDs 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.  

 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

• Treinamentos Coletivos  
 

1) CETECineBrasil: Reflexões sobre problemas sociais, com a apresentação dos 
filmes “Abril Despedaçado”, “Caminhos da Liberdade” e “Olga”. 
Carga Horária: 9 horas. 

 
Grupo 

funcional 
Nº funcionários 

participantes 

Básico 4 

Técnico 9 

Superior 3 

Total 16 
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2) Organização do curso “Atualização para Condutores de Veículo de Transporte 
Coletivo de Passageiros”, realizado no SEST/SENAT, em Ribeirão Preto. 
Carga Horária: 16 horas. 

 
Grupo 

funcional 
Nº funcionários 

participantes 

Básico 4 

Técnico 0 

Superior 0 

Total 4 

 
3) “Compras Sustentáveis”, curso de formação socioambiental para servidores 

técnicos e administrativos da USP, do projeto da SGA denominado PAP “Pessoas 
que Aprendem Participando”, ministrado pelos funcionários Eduardo César 
Benedicto e Josiane Aparecida da Silva. 
Carga Horária: 30 horas. 

 
Grupo 

funcional 
Nº funcionários 

participantes 

Básico 2 

Técnico 13 

Superior 1 

Total 16 

 
4) “Sustentabilidade e a Gestão de Produtos Químicos no Campus Ribeirão”, curso 

de formação socioambiental para servidores técnicos e administrativos da USP, 
do projeto da SGA denominado PAP “Pessoas que Aprendem Participando”, 
ministrado pela funcionária Ana Maria Tavares.  
Carga Horária: 8 horas. 

 
Grupo 

funcional 
Nº funcionários 

participantes 

Básico 0 

Técnico 10 

Superior 1 

Total 11 

 
5) “Sustentare – Fotografia e Diagnóstico Ambiental”, curso de formação 

socioambiental para servidores técnicos e administrativos da USP, do projeto da 
SGA denominado PAP “Pessoas que Aprendem Participando”, ministrado pela 
funcionária Ângela Doretto. 
Carga Horária: 20 horas. 
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Grupo 
funcional 

Nº funcionários 
participantes 

Básico 0 

Técnico 4 

Superior 0 

Total 4 

 
6) “Um Olhar do Nosso Meio”, curso de formação socioambiental para servidores 

técnicos e administrativos da USP, do projeto da SGA denominado PAP “Pessoas 
que Aprendem Participando”, ministrado pela funcionária Isabel Cristina Soares 
da Silva. 
Carga Horária: 8 horas. 

 
Grupo 

funcional 
Nº funcionários 

participantes 

Básico 4 

Técnico 9 

Superior 2 

Total 15 

 
7) “Mobilidade Sustentável”, curso de formação socioambiental para servidores 

técnicos e administrativos da USP, do projeto da SGA denominado PAP “Pessoas 
que Aprendem Participando”, ministrado pela funcionária Rosiclair Soares.  

 Carga Horária: 4 horas. 
 

Grupo 
funcional 

Nº funcionários 
participantes 

Básico 4 

Técnico 5 

Superior 2 

Total 11 

 
8) Curso “Reciclagem Bienal NR-10” – funcionários da PUSP-RP. 

Carga Horária: 16 horas. 
 

Grupo 
funcional 

Nº funcionários 
participantes 

Básico 6 

Técnico 6 

Superior 1 

Total 13 

 
9) Curso “Reciclagem Bienal NR-10” – funcionários das Unidades de Ensino do 

Campus USP-RP. 
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Carga Horária: 16 horas. 
 

Grupo 
funcional 

Nº funcionários 
participantes 

Básico 16 

Técnico 38 

Superior 0 

Total 54 

 
10) Organização da participação dos funcionários da PUSP-RP no curso “Formação 

Brigada de Incêndio”, oferecido pelo SESMT-RP. 
Carga Horária: 12 horas. 

 
Grupo 

funcional 
Nº funcionários 

participantes 

Básico 6 

Técnico 7 

Superior 9 

Total 22 

 
11) Organização da participação dos funcionários da PUSP-RP no curso 

“Reciclagem de Brigada de Incêndio”, oferecido pelo SESMT-RP. 
Carga Horária: 4 horas. 

 
Grupo 

funcional 
Nº funcionários 

participantes 

Básico 68 

Técnico 40 

Superior 14 

Total 122 

 
12) Encontros Preventivos em Práticas de Saúde e Educação, com a apresentação 

da palestra “Prejuízos causados à saúde física e mental do trabalhador pelo uso 
da droga: Crack”, ministrada pelo Enf. Paulo Sérgio Ferreira da EERP/USP. 
Carga Horária: 1h30. 

 
Grupo 

funcional 
Nº funcionários 

participantes 

Básico 34 

Técnico 4 

Superior 0 

Total 38 
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O CETEC organizou e colaborou na realização de cursos, totalizando o público 
demonstrado na Tabela 19 e no gráfico 6: 
 

Tabela 19 – Treinamentos coletivos por grupo 

Grupo 
Funcional 

Nº Funcionários 
Participantes 

Básico 148 

Técnico 145 

Superior 33 

Total 326 

 
 

Gráfico 6 – Percentual dos treinamentos coletivos por grupo 

 
 
 

• Agendamentos realizados 

− Vídeo Conferência 

- Biotério Geral, dia 22/01, por 3 horas; 
- Creche Carochinha, dia 30/01, por 4 horas; 
- Creche Carochinha, dia 09/02, por 2 horas; 
- Creche Carochinha, dia 13/02, por 2 horas; 
- SGA-Ribeirão Preto, dia 13/02, por 3 horas; 
- SGA-Ribeirão Preto, dia 02/03, por 3 horas; 
- SGA-Ribeirão Preto, dia 18/03, por 2h30; 
- Creche Carochinha, dia 15/04, por 2 horas; 
- Creche Carochinha, dia 07/05, por 3 horas; 
- TUSP Ribeirão Preto, dia 13/05, por 2h30; 
- Creche Carochinha, dia 21/05, por 2 horas; 
- Biotério Geral, dia 28/05, por 2 horas; 
- Creche Carochinha, dia 02/06, por 2 horas; 
- Creche Carochinha, dia 03/06, por 2 horas; 
- SGA-Ribeirão Preto, dia 30/06, por 2 horas; 
- Creche Carochinha, dia 01/07, por 2 horas; 
- Creche Carochinha, dia 02/07, por 2 horas; 
- Creche Carochinha, dia 03/07, por 2 horas; 

45%

45%

10%

Básico

Técnico

Superior
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- TUSP Ribeirão Preto, dia 31/07, por 3h30; 
- Seção de Transportes, dia 05/08, por 2 horas; 
- SGA-Ribeirão Preto, dia 18/08, por 2 horas; 
- Prefeito e Vice-Prefeito, dia 31/08, por 2 horas; 
- SGA-Ribeirão Preto, dia 08/10, por 2 horas; 
- Creche Carochinha, dia 16/10, por 2 horas; 
- Creche Carochinha, dia 26/10, por 2 horas; 
- Creche Carochinha, dia 16/11, por 2 horas; 
- UBAS Ribeirão Preto, dia 19/11, por 2 horas. 

 

− Sala de Reuniões 

- USP Recicla, dia 27/05, por 2 horas; 
- Comissão de Vetores, dia 20/08, por 4 horas; 
- USP Recicla, dia 21/10, por 1h30. 

 

− Palestra 

- Palestra Coaching em comemoração ao “Dia Internacional da Mulher” às funcionárias 
da PUSP-RP, ministrada pela Master Coach Andréa Vitaliano da Silva, dia 13/03, por 2 
horas. 

 

− Treinamento Comissão Controle de Vetores 

- Dia 20/08, por 4 horas; 
- Dia 27/08, por 4 horas; 
- Dia 24/09, por 4 horas. 

 

− Encontro da Equipe do Projeto PRAUSP 

- Dia 31/08, por 4 horas. 
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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 1 – Recursos humanos da SCINFOR 

Grupo funcional Quantidade 

Básico 0 

Técnico 5 

Superior 2 

Total 7 

 

� Principais atividades 

• Manutenções em sistemas prioritários, como: 
− Monitoramento de câmeras e alarmes 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 que abrangem o Campus de 

Ribeirão Preto; 
− Atualização/manutenção do parque computacional, visando manter os 

equipamentos em plenas condições de funcionamento; 
− Proposta para soluções computacionais que atendam à demanda das diversas 

Seções/Serviços e demais usuários, realizando análise das necessidades, 
projetos, aquisições e implantações; 

− Proposta para soluções de equipamentos de segurança eletrônica e proteção 
que atendam às solicitações das Seções/Divisões e Órgãos RUSP; 

− Suporte técnico aos funcionários da PUSP-RP e Órgãos/RUSP (SAS, UBAS, SEF-
DVER/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 fim de 
semana para atendimento de chamado da Guarda Universitária ou da Rádio 
USP-RP; 

− Manutenção em hardware de equipamentos de informática e segurança 
eletrônica, realizando substituições de peças in loco e também em 
laboratório, permitindo rapidez na devolução do equipamento aos usuários e 
resultando economia na manutenção; 
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− Reciclagem de equipamentos: avaliação de equipamentos enviados para baixa 
patrimonial, dos quais são retirados componentes que podem ser reutilizados 
na manutenção de outros equipamentos, sendo o material remanescente 
direcionado à empresa de reciclagem, parceira da USP, especializada em 
descarte correto de lixo eletrônico; 

− Suporte técnico e manutenção em equipamentos de quiosques alocados em 
locais da PUSP-RP (BCRP, Bloco F - CREU, Seção de Manutenção Predial, Vila 
Estudantil e Restaurante Universitário), anteriormente realizados pelo CeTI-
RP; 

− Suporte técnico e manutenção de telefonia em prédios de infra de rede 
estruturada; 

− Suporte técnico e manutenção em pontos de acesso de rede sem fio – 
wireless - em prédios da PUSP-RP; 

− Operacionalização de manutenções externas em equipamentos (hardware) 
que apresentaram a impossibilidade de manutenção in loco ou em laboratório 
na SCINFOR/PUSP-RP. 

 
Tabela 2 – Equipamentos sob a responsabilidade técnica da SCINFOR 

Tipo de equipamento Quantidade 

Central de alarme 80 

Hub 1 

Impressora de cheque 1 

Impressora de código de barras 1 

Impressora jato de tinta 39 

Impressora matricial 5 

Impressora laser 22 

Impressora térmica 18 

Impressora/copiadora/scanner (multifuncionais) 23 

Microcomputador 478 

Nobreak 200 

Notebook 16 

Monitor de vídeo 492 

Ponto de acesso para rede sem fio (Access Point) 118 

Plotter 1 

Projetor de multimídia 16 

Scanner de mão 3 

Scanner de mesa 9 

Servidor de aplicação 4 

Servidor de rede 3 

Switch 196 

Total 1.726 

     Fonte: sistema Mercúrio 
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� Principais ações desenvolvidas em 2015 

• Chamados técnicos, inclusive os relacionados à Segurança Eletrônica, totalizando 
1400 atendimentos, conforme consta da Tabela 3: 

 
 

Tabela 3 – Chamados atendidos 

Tipo de chamado Quantidade 

Assessoria 362 

Backup 13 

Compra 7 

E-mail 15 

Hardware 192 

Hardware e Software 18 

Home-Page 53 

Manutenção, formatação, etc. 6 

Manutenção externa 27 

Montagem – equipamento 3 

Rede - configuração/assessoria 73 

Rede – infraestrutura 37 

Segurança eletrônica 103 

Software – configuração 22 

Software – desenvolvimento 10 

Software - instalação/reinstalação 137 

Software – licenças 5 

Software – manutenção 17 

Substituição 125 

Suporte telefônico 121 

Telefonia 47 

Vírus – remoção 7 

Total 1.400 
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Tabela 4 – Chamados por Divisão/Seção/Serviço/Órgão 

Solicitante 
Nº 

Pedido 
 Solicitante 

Nº 
Pedido 

Agência USP de Inovação 1  Seção de Informática 69 

ATD-IV 13  Seção de Manutenção Elétrica 5 

CAPEE 14  Seção de Manutenção Hidráulica 18 

Casa de Hóspedes 16  Seção de Manutenção Predial 3 

Centro Multidisciplinar Prom. Saúde 4  Seção de Moradias 24 

CETEC 20  Seção de Oficinas  10 

Creche (SAS) 31  Seção de Oficinas de Precisão 27 

CREU 21  Seção de Parques e Jardins 16 

DVADM 17  Seção de Patrimônio 15 

DVAPTRA 49  Seção de Práticas Esportivas 35 

DVATCOM 27  Seção de Segurança 182 

DVFINAN 12  Seção de Tesouraria 9 

DVMANOP 82  Seção de Transportes 43 

EDUSP 4  Seção de Vigilância 15 

FFCLRP 1  Seção de Serviços Gerais 6 

Gabinete 69  SEF-DVER/RP 14 

Lab. de Resíduos Químicos 12  Serviço de Áreas Verdes 9 

Procuradoria Geral 29  Serviço de Biblioteca 51 

SCAPVEST 13  Serviço de Biotério 32 

Seção de Contabilidade e Finanças 27  Serviço de Comunicação Social 67 

Seção de Alimentação 25  Serviço de Material 29 

Seção de Almoxarifado 17  Serviço de Pessoal 25 

Seção de Atendimento Social 24  Serviço de Promoção Social 10 

Seção de Atividades Culturais 35  Serviço Social 7 

Seção de Compras 15  SESMT 34 

Seção de Encadernação 1  UBAS e Clínica Odontológica 23 

Seção de Expediente 22  USP Recicla 21 

Total 1.400 

 

� Projetos desenvolvidos e concluídos: 

• Conclusão do serviço de instalação dos equipamentos de segurança nas torres da 
Floresta do Campus USP de Ribeirão Preto, bem como equipamentos de proteção de 
surto de rede (contra raios); 

• Serviço de instalação e manutenção do sistema de segurança e Proteção em Torre da 
Rádio USP, assim como a aquisição de cabo de cobre normatizado para aterramento 
e substituição de cabos de rede, conectores e terminais; 
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• Conclusão da implantação do Sistema RUCARD, uso do cartão USP (ticket eletrônico) 
em substituição aos tickets de papel, no Restaurante Universitário do Campus USP de 
Ribeirão Preto; 

• Serviço de limpeza de lente e reposicionamento de 7 câmeras instaladas no prédio 
novo do Biotério Geral; 

• Projeto e aquisição de materiais para reforma da rede de dados e telefonia da Casa 7 
da Rua Pedreira de Freitas (Casa de Hóspedes Estrangeiros); 

• Elaboração de especificações técnicas em apoio à DVFINAN no processo de aquisição 
de 20 pontos de acesso para rede sem fio (conforme Ata de Registro de Preços 
00016/2014-EERP), objetivando a dinamização da rede wireless, e substituição de 13 
pontos de acesso para rede sem fio (DWL 8500 a/b/g D LINK) para atender os 
usuários/moradores do Bloco F - CREU.  

• Elaboração de especificações técnicas em apoio à DVFINAN no processo de aquisição 
e instalação de 350 licenças do antivírus Panda para os microcomputadores da PUSP-
RP; 

• Elaboração de especificações técnicas em apoio à DVFINAN no processo de aquisição 
e instalação de 3 microcomputadores e 3 monitores de vídeo para atender às 
necessidades da Central de Monitoramento (CONDOR) da Guarda Universitária; 

• Elaboração de especificações técnicas em apoio à DVFINAN no processo de aquisição 
e instalação de 2 licenças e 1 atualização do software CONDOR para atender às 
necessidades do Monitoramento da Guarda Universitária; 

• Elaboração de especificações técnicas em apoio à DVFINAN no processo de aquisição 
e instalação de 32 licenças do software de monitoramento (NUUO) para atender a 
Guarda Universitária; 

• Elaboração de especificações técnicas em apoio à DVFINAN no processo de aquisição 
e coordenação na instalação de fechadura eletromagnética, catraca com cofre e 4 
chaves de emergência para portas PUSP-RP, Guarda Universitária e BCRP referente 
ao Projeto de Implantação de Catraca e Fechadura (Ata de Registro de Preços 
00093/2013-EESC); 

• Elaboração de especificações técnicas em apoio à DVFINAN no processo de aquisição 
e instalação de 1 Impressora térmica para Cartões RUCARD, 2.500 Cartões MIFARE e 
150 bobinas de impressora térmica para uso do Sistema RUCARD do Restaurante 
Universitário; 

• Elaboração de especificações técnicas em apoio à DVFINAN no processo de aquisição 
de 6 bolachas de led (vermelha, amarela e verde) para semáforo localizado na Av. 
Prof. Dr. Hélio Lourenço; 

• Elaboração de especificações técnicas em apoio à DVFINAN no processo de aquisição 
de materiais para manutenção/reposição de equipamentos de informática para 
atendimento aos usuários e 20 nobreaks para instalação em racks/switches do 
parque tecnológico da PUSP-RP; 

• Diagramação e serviço de confecção de 1.350 adesivos para cartões MIFARE para uso 
do Restaurante Universitário; 

• Elaboração de especificações técnicas em apoio à DVFINAN no processo de aquisição 
de 1 HD externo de 3TB para backup dos arquivos digitais em atendimento à 
solicitação da Seção de Atendimento Social; 

• Elaboração de especificações técnicas em apoio à DVFINAN no processo de aquisição 
de 2 leitores de código de barras para atender o SESMT-RP;  
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• Elaboração de especificações técnicas em apoio à DVFINAN no processo de aquisição 
e instalação de 3 impressoras jatos de tinta para atender às solicitações de Divisões 
da PUSP-RP: Gabinete, DVADM e DVAPTRA; 

• Elaboração de especificações técnicas em apoio à DVFINAN no processo de aquisição 
de 47 microcomputadores e 41 monitores de vídeo para atendimento aos usuários 
da PUSP-RP;  

• Finalização do serviço de migração da rede de telefonia, analógico para VOIP, nos 
prédios da BCRP, DVMANOP e Seção de Almoxarifado. 

 

� Projetos em andamento 

• Projeto PILOTO USP de Controle de Acesso nos prédios, com a implantação de 
catracas e fechaduras eletromagnéticas; 

• Política de Controle de Acesso à PUSP-RP; 
• Projeto para implantação de segurança eletrônica de acesso de veículos nos 

estacionamentos do Campus, em parceria com as Unidades de Ensino; 
• Projeto LPR, reconhecimento e registro automático de placas de veículos 

automotores nas portarias do Campus; 
• Projeto Storage: aguardando liberação no CeTI-RP; 
• Estudo técnico para a implantação de sistema automatizado nas câmaras 

refrigeradas do Restaurante Universitário; 
• Racionalização dos equipamentos reprográficos da PUSP-RP: disponibilização, 

realocação, substituição e alteração de faixa das impressoras Multifuncionais 
CANON; 

• Projeto para implantação de sistema de comunicação no Restaurante Universitário e 
Biblioteca Central (suspenso temporariamente). 
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���� Serviço de Comunicação Social – SVCOMSO 
 
Missão 
 

O Serviço de Comunicação Social da PUSP-RP engloba a Rádio USP Ribeirão, o portal 
www.ribeirao.usp.br e atividades de assessoria de imprensa. Visa elaborar e por 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).  
 

Tabela 1 – Recursos humanos do SVCOMSO 

Grupo funcional Quantidade 

Básico 0 

Técnico 7 

Superior 5 

Total 12 

Estagiários SCS/EERP/FFCLRP: 5 

 
Os estagiários de jornalismo trabalham com informações exclusivamente das 

Unidades parceiras. 
 

� Principais atividades 

• Mediação entre as comunidades internas e externas, direta ou indiretamente, por 
meio de assessoria às Unidades de Ensino, órgãos de imprensa e ao público em geral; 

• 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, 

realizada de segunda a sexta-feira; 
• 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 por meio da Anatel; 
• Gerenciamento executivo e 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; 
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− Mídias da USP em São Paulo (Rádio, TV, Jornal da USP, Revista Espaço Aberto, 
Agência USP de Notícias e USP Online, que distribuem material para a 
imprensa de todo o país). 

• Coordenação de fixação de faixas no Campus USP de Ribeirão Preto referentes à 
divulgação de eventos de ensino e pesquisa, administrativos, culturais, esportivos, 
etc. 

 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

• Atendimento diário em média de 30 jornalistas; 
• Houve 940 notas, 114 reportagens e uma média de 320 acessos diários no Portal de 

Notícias, cujo foco foi aumentar a visibilidade das atividades desenvolvidas no 
Campus por meio da divulgação de notícias em mídias sociais; 

• Publicação das notícias geradas pelo Serviço na Fanpage da Comunicação Social no 
Facebook, com aumento das interações e número expressivo de usuários tanto do 
País como de estrangeiros, principalmente da América Latina, tendo como resultado 
mais de 3,5 milhões de visualizações entre as mais de 1 mil notícias postadas;  

 
 

Gráfico 1 – Alcance de visualizações no Facebook 
 

 
 
 

Tabela 2 – Movimentação da Fanpage no Facebook 

Mídia 2013 2014 2015 

Publicações 745 958 1.031 

Curtidas 1.606 3.166 8.793 

Média visualizações 320 1.362 5.627 

Interações 32.929 42.854 245.403 

Alcance das publicações 363.253 479.684 3.581.969 
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• As atividades da TV USP ficaram prejudicadas devido à transferência e afastamento 
de dois funcionários dos quatro funcionários da TV, resultando em 24 produções; 

 
Tabela 3 – Produção TV USP Ribeirão 

Tipo de Produção 2013 2014 2015 

Minuto USP 55 47 11 

Reportagens 46 19 6 

Saber Saúde 0 15 7 

Vídeos institucionais 2 1 0 

Minutos Assistidos 37.560 62.647 51.932 

Nº de visualizações (Youtube) 21.670 35.119 28.071 

 
• Houve aumento significativo das atividades da Rádio USP Ribeirão, como a gravação 

de mais programas e entrevistas, 231 programas produzidos e 2.925 notícias 
veiculadas, devido ao conhecimento técnico de dois dos funcionários contratados 
para a TV USP que permaneceram e passaram a exercer suas atividades na emissora; 

 
Tabela 4 – Produção e/ou veiculação Rádio USP Ribeirão 

Programa 2013 2014 2015 

USP Notícias* 566 452 502 

N. Minuto da Notícia 1.992 891 419 

Entrevistas 42 197 534 

N. USP Express* 914 448 306 

Express Ribeirão** 0 0 1.164 

Ambiente é o Meio 41 28 44 

FEA Comunidade 44 15 0 

Dica Legal 4 39 0 

Música & Cia 4 42 44 

Clássicos em Pauta 69 0 0 

Pílulas Farmacêuticas 43 41 45 

Boletim Econômico 0 0 14 

Saúde com Ciência 46 11 0 

Anatomia Responde 0 0 52 

Em Dia com o Direito 0 0 46 

*Veiculados pela Rede USP de Rádio. 
**Programa jornalístico criado em 2015, nos moldes do USP Express, que foi ao ar a partir 
do dia 23 de fevereiro. Em função disso, o Minuto da Notícia da manhã foi extinto, motivo 
pelo qual o volume de notícias do Minuto foi menor em relação a 2014. 

 
• Conclusão do projeto de reestruturação da programação musical da Rádio USP 

Ribeirão, com o foco no aumento das notícias do Campus nos noticiários da emissora. 
A emissora de Ribeirão Preto foi convidada pela nova Superintendência de 
Comunicação da USP para apresentar seu projeto de reestruturação à emissora da 
Capital que está em fase de reestruturação; 
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• Produção jornalística e supervisão dos noticiários locais e de rede, dos programas 
“Ambiente é o Meio”, “Boletim Econômico”, “Pílulas Farmacêuticas”, “Anatomia 
Responde” e “Em Dia com o Direito”; 

• Início de projeto com o Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) para a produção de um programa sobre Saúde da 
Mulher; 

• Recebimento de prêmio pelo segundo ano consecutivo para o programa “Pílulas 
Farmacêuticas”, em parceria com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto (FCFRP), concedido pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da 
USP; 

• Implantação do programa “Em Dia com o Direito”, em parceria com a Faculdade de 
Direito de Ribeirão Preto (FDRP). Programa produzido e apresentado pelos alunos do 
curso, com supervisão de docente da referida Unidade de Ensino. Os boletins 
apresentados despertam o interesse da população que rotineiramente procura pelo 
Serviço de Comunicação para receber mais informações sobre direitos e deveres do 
cidadão apresentados pelos alunos, como, por exemplo, a questão do pagamento de 
pensão alimentícia para filhos menores ou estudantes;  

• Implantação do programa “Dúvidas? Anatomia Responde”, em parceria com as 
Faculdades de Odontologia (FORP) e de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP). 
Programa elaborado e gravado pelos alunos da FORP, que apresenta informações 
sobre o corpo humano com o principal objetivo de levar informações básicas à 
população sobre seu próprio corpo. A meta para 2016 é estimular alunos, 
principalmente de escolas públicas, a interagirem com a produção do programa, 
enviando perguntas sobre o tema; 

• Início de projeto, em parceria com o curso de Ciência da Informação e Documentação 
da FFCLRP, para criação do Centro de Documentação para guarda de material 
fotográfico histórico, DVDs e volumes de clippings com reportagens sobre o Campus 
local, que estão armazenados em local e condições inadequados. Todas as fotografias 
impressas guardadas nos arquivos do Serviço de Comunicação Social foram 
classificadas, identificadas e separadas e em dezembro de 2015 começaram a ser 
digitalizadas para a inclusão no banco de dados criado pelo grupo do curso de Ciência 
da Informação e Documentação; 

• Reformulação do mapa do Campus para distribuição no fôlder dos calouros em 2015 
e elaboração de novo fôlder; 

• Coordenação de fixação de 48 faixas nas três entradas do Campus. 
 

Além de todas essas atividades, 2015 foi um ano de intenso trabalho de assessoria de 
imprensa, com destaque para a divulgação de pesquisas realizadas no Campus que 
ganharam destaque nacional, o que pode ser observado pelo crescimento do número de 
páginas do clipping, além do crescente interesse de programas nacionais de Rede fechada de 
TVs em pesquisas concluídas no Campus local, como Record News e Globo News. 
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Tabela 5 – Portal USP Ribeirão/Agência USP/USP Online/Jornal da USP  

Mídia 
Nº de publicações 

2013 
Nº de publicações 

2014 
Nº de publicações 

2015 

Portal USP Ribeirão 1.175 1.010 1.054 

Agência USP de Notícias 915 957 894 

USP Online 230 530 487 

Jornal da USP/páginas 32 31 32 

Clipping (imprensa local e nacional)/páginas 1.317 1.306 1.374 
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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 1 – Recursos humanos da DVADM 

Setor 
Grupo funcional 

Total 
Básico Técnico Superior 

Chefia da Divisão 0 2 0 2 

Serviço de Guarda Universitária 0 2 0 2 

Seção de Segurança 2 20 0 22 

Setor de Segurança I 2 11 0 13 

Setor de Segurança II 1 11 0 12 

Seção de Vigilância 17 0 0 17 

Setor de Vigilância I 12 0 0 12 

Setor de Vigilância II 25 0 0 25 

Serviço de Pessoal 0 5 0 5 

Seção de Encadernação 0 2 0 2 

Seção de Expediente 3 1 0 4 

Seção de Serviços Gerais 4 0 0 4 

Total 66 54 0 120 

 

� Principais atividades 

• Coordenação e acompanhamento das atividades relacionadas à gestão de pessoas e 
de recursos humanos dos 442 servidores ativos e 45 servidores inativos da PUSP-RP e 
das atividades referentes à segurança do Campus USP de Ribeirão Preto e de sua 
comunidade; 

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

• Coordenação das atividades de protocolo e arquivo desenvolvidas junto aos diversos 
setores da PUSP-RP e das atividades de expediente que são prestadas para todas as 
Unidades de Ensino 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; 
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• Coordenação dos Concursos Públicos para provimento de empregos públicos 
autorizados à PUSP-RP; 

• Gestão do contrato de serviço de vigilância/segurança patrimonial do Campus USP de 
Ribeirão Preto, que abrange EEFERP, EERP, FCFRP, FDRP, FEA-RP, FFCLRP, FMRP, 
FORP, PUSP-RP e PUSP-LQ;  

• Gestão do contrato de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e 
edifícios do Campus USP de Ribeirão Preto, que abrange FCFRP, FDRP, FEA-RP, FMRP, 
FORP e PUSP-RP; 

• 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) do Campus USP de Ribeirão Preto; 

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

 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

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

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

• Participação de funcionária na gestão do Programa USP Recicla; 
• Participação de funcionária como secretária na Comissão de Atendimento às 

Emergências Médicas do Campus USP de Ribeirão Preto e em comissões 
processantes disciplinares; 

• Gerenciamento do Sistema USP Oportunidades no âmbito da PUSP-RP; 
• Análise periódica das necessidades de serviços e materiais apresentadas pelos 

setores vinculados à Divisão Administrativa, ordenando as demandas 
prioritariamente a fim de compor o planejamento orçamentário da PUSP-RP; 

• Prosseguimento da parceria com o Programa de Educação para o Trânsito (PROGET), 
da TRANSERP, para realização de campanhas educativas de trânsito no Campus com 
a participação da Guarda Universitária, tendo sido realizadas as campanhas 
“Pedestre: dê sinal para a vida”, nos dias 21 e 24/9/2015, e “Dia mundial sem carro”, 
no dia 22/9/2015;  

• Reuniões periódicas com os supervisores das empresas contratadas para a prestação 
de serviços terceirizados de vigilância e de controle de acesso e com os fiscais 
administrativos e operacionais das Unidades de Ensino atendidas por esses 
contratos; 

• Reuniões periódicas com o supervisor da empresa contratada para a prestação de 
serviços terceirizados de limpeza; 

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

• Realização e implantação de três aditamentos ao contrato de serviços de 
vigilância/segurança patrimonial, sendo o primeiro referente ao reequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, o segundo para inclusão/exclusão de postos na 
FEA-RP e na FMRP e o terceiro para substituição do convênio médico por cesta básica 
suplementar para os vigilantes terceirizados que trabalham em postos da PUSP-LQ, 
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inclusão/exclusão de postos na EEFERP, na FFCLRP e na FMRP e prorrogação 
contratual por mais um período de 12 meses; 

• Realização e implantação de um aditamento ao contrato de serviços de controle, 
operação e fiscalização de portarias e edifícios para a prorrogação contratual por um 
período de 42 dias até a conclusão de novo procedimento licitatório; 

• Implantação do novo contrato de serviços de controle, operação e fiscalização de 
portarias e edifícios que abrange FCFRP, FDRP, FEA-RP, FMRP, FORP e PUSP-RP; 

• Implantação do acréscimo de dois imóveis na área contratada para a PUSP-RP no 
contrato de limpeza, asseio e conservação predial. 

 
 
 

���� 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, 
Corpo de Bombeiros e Polícias Militar e Civil. 

 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

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

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

• Reuniões com a TRANSERP e com o SESMT-RP para elaboração de projeto para 
melhorias de tráfego nas vias do Campus; 

• Desenvolvimento de ações com a TRANSERP e com SESMT-HCFMRP/USP para 
conscientização e respeito às normas de trânsito a fim de coibir acidentes entre os 
dias 21 a 25/09/2015 como parte da Semana Nacional de Trânsito; 

• Reunião integrada com a área de segurança do HCFMRP/USP para projetos de 
melhorias de segurança nas áreas comuns; 

• Tratativas com a Corregedoria da Polícia Civil para o oferecimento de curso de 
capacitação destinado a agentes de vigilância e vigias da Universidade; 

• Assessoria em assuntos de segurança para tomada de decisão da Seção de 
Atendimento Social; 
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• Reuniões com a Divisão de Atendimento à Comunidade, traçando estratégias de 
melhorias de segurança nas moradias estudantis do Campus, nas Casas de Hóspedes 
e no Restaurante Universitário; 

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

• Realização de palestras na 2ª Semana de Recepção aos Calouros do Campus, 
ministradas pelo supervisor do Serviço de Guarda Universitária e por agentes de 
vigilância, e coordenação da participação da Polícia Militar; 

• Reuniões periódicas com a Divisão de Manutenção e Operação a fim de traçar 
estratégias de melhorias nos aceiros da área rural e recolhimento de detritos no 
Campus; 

• Planejamento junto à chefia da Seção de Segurança e agentes de vigilância para 
melhorias na fiscalização da área de floresta e no combate a incêndios; 

• 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 2016 (do dia 3 ao dia 7/01/2015 
e 28 e 29/11/2015); 

• Supervisão da fiscalização operacional dos 94 postos de serviços terceirizados de 
vigilância/segurança patrimonial distribuídos na EEFERP, EERP, FCFRP, FDRP, FEA-RP, 
FFCLRP, FMRP, FORP e PUSP-RP; 

• Supervisão da fiscalização operacional dos 39 postos de serviços terceirizados de 
controle, operação e fiscalização de portarias distribuídos na FCFRP, FDRP, FEA-RP, 
FMRP, FORP e PUSP-RP; 

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

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

• Análises periódicas das necessidades de serviços e materiais do Serviço de Guarda 
Universitária, ordenando prioritariamente as demandas a fim de compor o 
planejamento orçamentário da Divisão Administrativa. 

 
 

���� 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 em diversos eventos 

esportivos e acadêmicos e em concursos públicos realizados no Campus; 
• Emissão de carteirinhas para caminhada no Campus e de identificação dos alunos dos 

cursos oferecidos pela FUNDACE no Campus; 
• Rondas ostensivas visando à diminuição do número de pessoas não autorizadas que 

possam vir a circular na área florestal, à diminuição do número de objetos de furtos 
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ou de roubos que normalmente são encontrados na área em questão 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;  
• 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 o intuito de preservação e de 

inibição de caçadores; 
• Apreensão de equipamentos de pesca e caça; 
• 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 veículos ao Campus; 
• Orientação e distribuição de panfletos nas portarias sobre a infestação de carrapatos 

na área do Campus; 
• Orientação nas portarias e áreas internas 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; 

• Fiscalização operacional do serviço médico, operacionalização de pronto-socorrismo 
(ambulância); 

• Elaboração de planilhas e relatórios referentes à fiscalização operacional diária dos 
serviços terceirizados; 

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

 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

• Participação em ações educativas de trânsito; 
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Apoio na campanha “Dia Mundial sem Carro” em 22/09/2015 

 
• Entrega de 1.345 selos USP para os veículos cadastrados;  
• Emissão de 451 carteirinhas de identificação dos alunos dos cursos oferecidos no 

Campus pela FUNDACE; 
• Acompanhamento de 83 socorros médicos; 
• Acompanhamento, apoio e sinalização em diversos eventos esportivos e acadêmicos 

realizados no interior do Campus, como: 
− Passeios ciclísticos, com a participação de aproximadamente 20 pessoas por 

passeio; 
− “Escola de Verão em Toxicologia – EVTOX”, realizado na FCFRP, com a 

participação de aproximadamente 100 pessoas por dia, totalizando 500 
pessoas nos cinco dias de evento; 

− Processo seletivo para o cursinho do Centro Acadêmico da FEA-RP, com a 
participação de aproximadamente 600 pessoas; 

− Prova de seleção para residência médica realizada na FMRP, com a 
participação de aproximadamente 200 pessoas; 

− Evento da rede de Apoio Espiritual, com a participação de aproximadamente 
20 pessoas; 

− “II Internacional Workshop on Toxicology”, realizado na FCFRP, com a 
participação de aproximadamente 600 pessoas; 

− INTERUSP, realizado no CEFER, com a participação de aproximadamente 
4.500 pessoas; 

− “Brazilian Workshop on Bioinformatics/Chemometrics for Metabolomics”, 
realizado na FCFRP, com a participação de aproximadamente 70 pessoas; 

− Curso “Recentes Avanços na Tecnologia para Análises Micro e Nano 
Sistemas”, realizado na FCFRP, com a participação de aproximadamente 50 
pessoas; 

− Provas de proficiência em idiomas para a seleção de candidatos ao mestrado 
da FDRP, com a participação de aproximadamente 295 pessoas; 
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− Caminhada e corrida organizadas pelo Hemocentro, com a participação de 
aproximadamente 80 pessoas; 

− “IX Caminhada da Saúde” organizada pelo CEFER, com a participação de 
aproximadamente 150 pessoas; 

− “Workshop de Medicina”, com a participação de aproximadamente 150 
pessoas por dia, totalizando 300 pessoas nos dois dias de evento; 

− “3ª Copa Galo”, realizada no CEFER, com a participação de aproximadamente 
80 pessoas; 

− Competição LAURP, realizada no CEFER, com a participação de 
aproximadamente 100 pessoas; 

− Treinamento para a “Olimpíada de Matemática”, realizado no CEFER, com a 
participação de aproximadamente 110 pessoas; 

− “Torneio de Futebol Master”, realizado na ARFUSP, com a participação de 
aproximadamente 200 pessoas; 

− “XIII Volta USP Ribeirão Preto”, com a participação de aproximadamente 
1.000 pessoas; 

− “VI Caminhada HC e Ribeirão Preto” em comemoração ao Dia Mundial sem 
Tabaco, com a participação de aproximadamente 100 pessoas; 

− “XXVII Encontro Regional de Estudantes de Medicina – EREM”, com a 
participação de aproximadamente 300 pessoas por dia, totalizando 600 
pessoas nos dois dias de evento; 

− “1ª Corrida e Caminhada em prol da Luta contra o Câncer Infanto-Juvenil”, 
com a participação de aproximadamente 500 pessoas; 

− “Caminhada da Primavera”, com a participação de aproximadamente 150 
pessoas; 

− “I MED RUN”, com a participação de aproximadamente 300 pessoas; 
− “37ª Jornada Odontológica de Ribeirão Preto”, com a participação de 

aproximadamente 600 pessoas; 
− “2ª Virada Científica”, realizada no Prédio Central da FMRP, com a 

participação de aproximadamente 20 pessoas; 
− Prova de Habilidades Específicas da FUVEST, realizada no Departamento de 

Música da FFCLRP, com a participação de aproximadamente 125 pessoas; 
− Caminhada em prol da Creche Lar Escola, com a participação de 

aproximadamente 250 pessoas; 
− “INTRA USP de Natação”, realizado no CEFER, com a participação de 

aproximadamente 60 pessoas por dia; 
− “Campeonato de Atletismo Juvenil”, com a participação de aproximadamente 

80 pessoas; 
− “1ª Corrida Integração da EPTV”, com a participação de aproximadamente 

450 pessoas; 
− “3º Festival Aberto de Corridas de Ribeirão Preto”, com a participação de 

aproximadamente 350 pessoas; 
− “JOIN USP 2015”, realizado na EEFERP e no CEFER, com a participação de 

aproximadamente 250 pessoas por dia, totalizando 500 pessoas nos dias de 
evento; 

 



Relatório de Atividades 2015 │74 

 

 
• Organização do trânsito durante a realização dos seguintes processos seletivos e 

concursos públicos: 
− Enfermeiro (FAEPA), realizado na EERP, com a participação de 

aproximadamente 57 candidatos; 
− Escrevente Técnico Judiciário (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), 

realizado na FFCLRP, com a participação de aproximadamente 300 
candidatos; 

− Psicólogo (HCFMRP/USP), realizado na EERP, com a participação de 
aproximadamente 80 candidatos; 

− Teste de Aptidão Física para Agente Penitenciário (Secretaria Estadual da 
Administração Penitenciária), realizado no CEFER, com a participação de 
aproximadamente 250 candidatos; 

− Copeiro e Tecnólogo em Bioequipamentos (FAEPA), realizado no EERP, com a 
participação de aproximadamente 350 candidatos; 

− Terapeuta Ocupacional (HCFMRP/USP), realizado na EERP, com a participação 
de aproximadamente 300 candidatos; 

− Analista de Sistemas (FAEPA), realizado na EERP, com a participação de 
aproximadamente 150 candidatos. 

• Criação de equipe destinada à preservação da área florestal, visando coibir infratores 
e combater incêndios com maior rapidez; 

 
 

 
Pequeno foco de incêndio debelado pela Guarda Universitária 

na área da Pedreira em 22/07/2015 
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• Apreensão de equipamentos de pesca no Campus. 

 
 

 
Pesca coibida e molinete apreendido 

pela Guarda Universitária em 05/04/2015 

 
 

• Resgate de animais no Campus; 
 
 

  
Coruja encontrada machucada e recolhida pela Guarda Universitária em 08/04/2015 

 
 

• Promoção de diversas ações preventivas e apoio à comunidade uspiana. Parte dessa 
atividade da Seção representou 51% das ocorrências. 

 
A Tabela 2 e o Gráfico 1 apresentam os principais tipos de ocorrências registradas em 

2015. 
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Tabela 2 – Estatística da Segurança do Campus 

Ocorrências 2013 2014 2015 

Furtos de veículos - Estacionamento Livre HC 3 4 1 

Furtos de veículos - Campus 37 32 40 

Princípio de incêndio e incêndio 16 28 12 

Perturbação/Desordem 22 14 1 

Tentativas de furtos, furtos e roubos 45 78 46 

Danos ao patrimônio e a terceiros 55 32 42 

Acidentes de trânsito 80 75 60 

Ato infracional 28 23 25 

Infração de trânsito 44 28 16 

Outros 300 302 234 

Indivíduos em atitudes suspeitas 38 26 22 

Auxílio ao público 826 545 523 

Total 1.494 1.187 1.022 

 
 
 
 

Gráfico 1 – Principais tipos de ocorrências registradas 

 
Nota: os tipos de ocorrências com valor menor que 1 foram juntados “Outros”. 
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Equipe de telemonitoramento 

� Principais atividades 

• Monitoramento 24 horas por dia da entrada e saída de veículos no Campus e dos 
alarmes existentes nas Unidades. 

• Sistema de monitoramento em duas formas:  
− Via DVR (Digital Vídeo Recorder) – 112 câmeras localizadas estrategicamente; 
− Monitoramento de 127 alarmes em Unidades de Ensino e em outros prédios 

que detectam entradas não autorizadas. 
• Desenvolvimento de aplicativos para identificar áreas de maior risco de ocorrências 

de naturezas diversas; 
• Controle de equipamentos e de veículos de uso da Guarda Universitária; 
• Apoio e suporte ao Serviço da Guarda Universitária; 
• Utilização de relatório radiofônico para anotações gerais relativas ao trabalho da 

Guarda Universitária e necessário para o registro de dados estatísticos; 
• Controle de entrega e devolução de HTs e rodízio de baterias para prolongar o tempo 

de vida útil do equipamento. 
 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

• 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; 
• Elaboração das Estatísticas e Mapas de Risco fixados em pontos estratégicos do 

Campus para apreciação da comunidade uspiana. 
 
 

���� 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 pelos encarregados de setor; 
• Remanejamento de vigilantes em caso de ausências por falta, licença saúde, férias e 

outros motivos, priorizando 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 a 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; 
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• 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 2015 

• 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 2015, muitas vezes em caráter de 
emergência; 

• Vigilância 24 horas no prédio da Administração da PUSP-RP, de 28/11/2015 a 
1º/12/2015 – período de guarda das provas do Vestibular FUVEST 2016, garantindo a 
segurança e o acesso da equipe da FUVEST ao prédio; 

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

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

 
 
 

���� Serviço de Pessoal 

� Principais atividades 

• Procedimentos de rotina da área de pessoal; 
• Atendimento individualizado aos funcionários da PUSP-RP, encaminhando 

solicitações e consultas e viabilizando a manutenção adequada dos contratos de 
trabalho dentro da legislação vigente; 

• Elaboração, manutenção, alteração e encerramento dos contratos dos funcionários 
lotados na PUSP-RP e apoio à recepção de candidatos aprovados por meio de 
concurso público a serem contratados pela Reitoria e lotados no Campus USP de 
Ribeirão Preto; 

• Arquivamento da documentação trabalhista e pessoal nos processos individuais dos 
funcionários 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 funcionários 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 
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legalidade e adequação da tomada de decisão, atuando na consultoria e assessoria 
de assuntos relacionados à gestão do quadro funcional da PUSP-RP; 

• Organização e realização dos Concursos Públicos da PUSP-RP e Concursos 
Centralizados do Campus USP de Ribeirão Preto. 

 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

Tabela 3 – Síntese dos procedimentos realizados pelo Serviço de Pessoal 

Procedimentos Quantidade 

Processo de contratação 0 

Desligamento de funcionários 47 

Processo de transferência de funcionários entre Unidades 3 

Instrução de Processos de Reclamação Trabalhista 28 

Atualização de Carteira Profissional e Previdência Social (CTPS) 225 

Registro de Comunicação de Acidente de Trabalho 13 

Emissão e Conferência de Boletins de Frequência 5.419 

Cadastro de Frequência 5.058 

Cadastro de Consignações em Folha de Pagamento 163 

Acerto de Vale-Refeição 944 

Atualização de Dados Pessoais 590 

Validação de cadastros do Currículo MarteWeb 157 

Validação da Adesão à SPPREVCOM 8 

 
• Conclusão da juntada de todos os Boletins de Frequência, que estavam arquivados 

em caixas, aos processos individuais de frequência de cada funcionário, estimando-se 
cerca de 14.000 Boletins/cartões de ponto, equivalente a quase 25% do total de 
controles de frequência manuseados ao longo de todo esse processo. Os processos 
de frequência de funcionários transferidos para outras Unidades/Órgãos da 
Universidade de São Paulo foram encaminhados à respectiva Unidade de lotação 
atual. Da mesma forma, o Serviço de Pessoal solicitou os controles de frequência de 
funcionários que vieram transferidos para a PUSP-RP às Unidades de lotação 
anterior, unificando, assim, a documentação individual de todos os funcionários que 
prestaram serviços à Prefeitura do Campus e garantindo a melhora imediata na 
organização e na consulta dessa documentação. 

 
Dentro de um projeto que cada vez mais aproxima os serviços online dos funcionários 

da USP, o Departamento de Recursos Humanos disponibilizou em 2015 novas sistemáticas 
para a solicitação de férias e de afastamentos e para cadastro das consignações de 
empréstimos bancários. Nesse novo modelo, a solicitação e a autorização de férias e 
afastamentos são feitas por meio do sistema MarteWeb, agilizando todo o procedimento 
que envolve o funcionário e os autorizadores. A área de pessoal manteve as ações de 
conferência, emissão dos formulários finalizados, coleta das assinaturas, arquivamento da 
documentação e orientação aos usuários, deixando apenas de recepcionar e cadastrar as 
informações dos formulários físicos usados até então. O sistema e-Consig, por sua vez, é 
totalmente online. Sua implantação, ocorrida em julho de 2015, destituiu as áreas de pessoal 



Relatório de Atividades 2015 │80 

 

das atividades rotineiras de impressão das margens consignáveis dos servidores, conferência 
das assinaturas e dados bancários, e cadastro e cancelamento das consignações no sistema 
Marte, o que representou uma diminuição de 51,92% no número de cadastros de 
consignações em Folha de Pagamento em 2015. O Serviço de Pessoal atua na orientação do 
uso do sistema, sobretudo no primeiro acesso dos usuários ao novo sistema informatizado. 

Nesse ano, alguns procedimentos de cadastro deixaram de ser realizados por Órgãos 
Centrais no DRH e passaram a ser atribuídos às áreas de pessoal das Unidades/Órgãos, 
como: inclusão de Agregados do IAMSPE, desconto a título de multas de trânsito, danos ao 
patrimônio e ressarcimento de cursos não concluídos. 
 
 
 

Gráfico 2 – Distribuição das atividades de rotina do Serviço de Pessoal 

 

 
 
 
 

• Andamento ao Programa de Incentivo à Demissão Voluntária dos servidores técnicos 
e administrativos celetistas, no qual teve 42 inscrições protocoladas, tendo sido 39 
deferidas. Os desligamentos ocorreram em três etapas: fevereiro (19 funcionários), 
março (10 funcionários) e abril (10 funcionários). 
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Tabela 4 – Desligamento de servidores da PUSP-RP 

Nível Função 
Nº 

servidores 

Básico 

Aux. Acadêmico 1 

Aux. Biotério 1 

Aux. Cozinha 2 

Aux. Serviços Gerais 9 

Aux. Doc. Informação 2 

Aux. Materiais 1 

Aux. Administração 2 

Aux. Cozinha 1 

Cozinheiro 1 

Jardineiro 1 

Marceneiro 1 

Motorista 1 

Pedreiro 3 

Pintor 1 

Vigia 2 

Técnico 

Agente de Vigilância 1 

Fotógrafo 1 

Operador de Som 1 

Técnico Doc. Informação 3 

Técnico Laboratório 1 

Técnico Manutenção 1 

Técnico Mecânica 1 

Torneiro Mecânico 1 

Superior 

Analista Cont. Financeiro 1 

Bibliotecário 3 

Educ. Prat. Desportivas 1 

Engenheiro 1 

Nutricionista 1 

Tecnólogo 1 

Total 47 

 
 

Tabela 5 – Transferência de servidores 

Nível Função 
Unidade de 

origem 
Unidade de 

destino 

Técnico 

Operador de Som SCS PUSP-RP 

Secretário PUSP-RP FFCLRP 

Técnico para Assuntos Financeiros FFCLRP PUSP-RP 

Total 3 
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Tabela 6 – Número de Comunicações de Acidente de Trabalho registradas por setor  

Tipo Setor Total 

Típico 

Gabinete 1 

Seção de Segurança 1 

Seção de Alimentação 5 

Seção de Moradias 2 

Seção de Manutenção Predial 1 

Trajeto 
Gabinete 1 

Seção de Segurança 2 

Total 13 

 
 

Tabela 7 – Número de Comunicações de Acidente de Trabalho de 2013 a 2015 

Ano Nº CAT 

2013 16 

2014 15 

2015 13 

 
• Instrução de 28 processos de reclamação trabalhista, sendo 17 processos promovidos 

por funcionários da Universidade e 11 demandados por funcionários de empresas 
terceirizadas (reclamando, em geral, o pagamento de horas extras, verbas rescisórias, 
adicionais de insalubridade e periculosidade e benefícios). Observa-se a diminuição 
constante do número de reclamações trabalhistas movidas por funcionários da PUSP-
RP nos últimos anos. 

 
 

Gráfico 3 – Número de processos de reclamação trabalhista instruídos de 2013 a 2015 
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Desses processos tiveram como objeto o questionamento da base de cálculo dos 
adicionais de tempo (quinquênio e sexta-parte) e foram movidos por funcionários de 
diversos setores e históricos funcionais, especificamente aqueles com mais de quinze anos 
de exercício. 

• Instrução às chefias a respeito da legislação trabalhista e dos princípios da 
administração pública a serem respeitados e alerta aos gestores sobre os passivos 
trabalhistas aos quais a Prefeitura se sujeita pelos atos administrativos praticados. 

• Instrução administrativa e comparecimento em juízo.  
 

A Tabela 8 aponta os objetos mais recorrentes nas reclamações trabalhistas movidas 
por funcionários da PUSP-RP nos últimos três anos. 
 
 
 

Tabela 8 – Objetos tratados nos processos de reclamação trabalhista 
movidos por funcionários da PUSP-RP de 2013 a 2015 

Ano Objeto 
Número de 
processos 

2013 

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

52 

Diferença Salarial URV 1994 20 

Outros (Danos Morais, Hora Extra, Rescisão de Contrato/Reintegração, 
Prêmio de Desempenho Individual, Unicidade Contratual) 

12 

2014 

Prêmio de Desempenho Individual 16 

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

12 

Outros (Adicional de Periculosidade, Danos Morais, Diferença Salarial 
URV 1994, Exibição de documentos do Processo de Movimentação da 
Carreira dos servidores técnicos e administrativos, Manutenção de 
vínculo empregatício após aposentadoria de servidor celetista) 

14 

2015 

Adicional de Tempo de Serviço 9 

Rescisão de contrato/Reintegração 2 

Outros (Adicional de Insalubridade e Periculosidade, Danos Morais, 
Enquadramento na Carreira, Diferença salarial URV 1994, Horas Extras, 
Supressão de Horas Extras e Adicional de Periculosidade de Vigia) 

6 

Total 143 
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Tabela 9 – Número de processos de reclamação trabalhista movidos por funcionários de empresas 

terceirizadas de 2013 a 2015 

Ano Empresa 
Número de 
processos 

Total 

2013 

Evik 21 

23 Starling e Estevão 1 

Works 1 

2014 

A.G. Tazinafo 1 

22 

Atento 1 

Evik 11 

Pluri (O.O.Lima) 2 

Pluriserv (Restaurante) 2 

Starling e Estevão 1 

Works 3 

Lotus/O.O.Lima/Pluriserv 1 

2015 

Atento 1 

11 

EVIK 2 

Pluriserv (Restaurante) 1 

Pluriserv (Bombeiros) 1 

Starling & Estevão 4 

Works 2 

Total 56 

 
 

Tabela 10 – Fiscalização da documentação trabalhista de empresas terceirizadas 
(tomador de mão de obra) 

Empresa 
Período de vigência 

em 2015 
Nº de funcionários na 
última competência 

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

janeiro a julho 26 

Rápido D’Oeste Ltda. - Contrato nº 64/2013 janeiro a outubro 3 

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

janeiro a março 17 

SS Fort Administrativo e Tecnológico EIRELI - Contrato 
nº 22/2015 

abril a dezembro 31 

Pluri Serviços Ltda. - Contrato nº 16/2011 janeiro a dezembro 44 

Pluriserv Serviços Técnicos Ltda. - Contrato nº 
64/2011 

janeiro a dezembro 18 

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

janeiro a dezembro 88 

 
Foi mantida a suspensão de novas convocações de candidatos classificados em 

editais para contratação de servidores celetistas, bem como a abertura de novos concursos 
públicos para essa categoria. 
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Tabela 11 – Concursos Públicos em andamento e em validade 

 Função 
Nº Edital de 

Abertura 
Nº vagas 
previstas 

Nº 
candidatos 

inscritos 

Nº 
candidatos 

classificados 

Nº 
candidatos 
convocados 

em 2015 

Nº de candidatos 
contratados em 
2015 (PUSP-RP e 
demais Unidades 

do Campus) 

C
e

n
tr

al
iz

ad
o

 

Básico B1 A 
(Auxiliar de Administração)* 

PUSP-RP 
39/2012 

1 3.530 434 0 0 

Técnico T1 A 
(Secretário)** 

PUSP-RP 
45/2013 

1 566 (Em andamento) 

*Concurso encerrado em janeiro/2015. 
**Aguardando posicionamento da CODAGE sobre o andamento/revogação. 

 
• Análises periódicas das necessidades de serviços e materiais do setor, ordenando 

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

 
 
 

���� Seção de Encadernação 

� Principais atividades 

• Encadernação em capa dura do acervo bibliográfico da Biblioteca Central, da 
documentação administrativa das Unidades de Ensino 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 2015 

Tabela 12 – Serviços executados em capa dura por Unidade 

Unidade 2013 2014 2015 

BCRP 771 818 1.123 

FMRP 9 16 48 

PUSP 53 7 35 

EERP 6 3 5 

FCFRP 22 0 0 

FORP 4 0 4 

FFCLRP 30 2 41 

FEA-RP 0 0 0 

FDRP 9 0 0 

SVOI 11 0 0 

EEFERP 0 0 3 

Total 915 846 1.259 
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Gráfico 4 – Total de serviços executados por ano 

 

 
 
 
 
 

Gráfico 05 – Percentual de volumes encadernados em capa dura por Unidade 

 
 

• Encadernação de 376 volumes em espiral, além da encadernação de 1.259 volumes 
em capa dura, totalizando 1.635 volumes; 

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

Reitoria ao Campus e do Campus à Reitoria, cujas correspondências são distribuídas 
às oito Unidades de Ensino e Órgãos de Apoio do Campus (ADUSP, ARFUSP, Agência 
USP de Inovação, CeTI-RP, Creche Carochinha, EDUSP, GACC, GATMO, Hemocentro, 
Hospital das Clínicas, Incubadora de Empresas SUPERA, IEA-RP, Ouvidoria Geral do 
Campus, EAD-RP, PG-RP, SEF-DVER/RP, SGA, UBAS-RP Médico e Odontológico, 
SESMT-RP, USP Recicla); 

• Recebimento, triagem, protocolo, registro de fluxo e encaminhamento de pedidos de 
providências, ofícios, cartas, correspondências e documentos oriundos das 
Seções/Serviços da PUSP-RP, de todas as Unidades de Ensino 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 
do SAUSP; 

• Zelo pela conservação do acervo documental produzido e acumulado no âmbito da 
PUSP-RP. 

 
� Principais ações desenvolvidas em 2015 

• Autuação de 1.148 processos e de 1.421 protocolados; 
• Arquivamento de 2.619 processos no arquivo deslizante da Seção de Expediente; 
• Continuidade da identificação das caixas onde os vários processos de um mesmo 

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

• Controle efetivo dos processos/protocolados extraviados e cobrança junto aos 
setores da PUSP-RP para localizá-los e regularizar a tramitação no sistema Proteos; 

• Orientação aos funcionários a respeito dos procedimentos corretos quanto à 
utilização do sistema Proteos; 
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• Finalização dos trabalhos de substituição das caixas-arquivo verticais pelas caixas-
arquivo horizontais com gramatura 800, o que possibilitou 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; 

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

 
 

Gráfico 6 – Documentos gerados e tramitados pela Seção de Expediente 

 

 
 

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

 
 
 

���� Seção de Serviços Gerais 

� 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; 
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• 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 desses 
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 2015 

• Fiscalização de setores terceirizados de limpeza, sendo: 79 prédios para limpeza 
predial distribuídos em 5 regiões; 57.567,72 m² de áreas externas de varrição de 
passeios e arruamentos conforme Tabela 13. 

 
Tabela 13 – 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, 2 e 7 (Casa de Hóspedes Estrangeiros); 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. 

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; 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; Casa 
12/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; 
Casa 28/SGA e Casa 1/Centro de Visitantes. 

Áreas 
externas 

Varrição de passeios e arruamentos – 57.567,72 m² 

 
• Implantação operacional do aditamento dos novos prédios (Casa 12 da Rua das 

Paineiras/Seção de Moradias e Casa 1 da Rua do Biotério/Centro de Visitantes), no 
âmbito da PUSP-RP, do contrato nº 16/2011-CCRP, celebrado entre a USP e a 
empresa Pluri Serviços Ltda.; 

• Elaboração da escala de serviços de limpeza nos prédios da PUSP-RP; 
• Reuniões quinzenais entre os fiscais da Seção, supervisor e encarregada da empresa 

prestadora dos serviços terceirizados de limpeza para: 
− Orientações quanto ao uso de EPIs, uniforme e crachá; 
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− Orientações quanto à limpeza e manutenção nos contêineres e lixeiras de 
alvenaria;  

− Elaboração de escala para limpeza de vidros nos prédios da PUSP-RP;  
− Orientações para diminuição da rotatividade de funcionários; 
− Orientações quanto ao uso racional da água, resultando na redução de seu 

consumo 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 com a empresa prestadora de serviços de manutenção e limpeza para 
orientações sobre a quantidade e a qualidade de produtos utilizados nos serviços de 
manutenção e limpeza; 

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

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

• Orientação junto ao Programa 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; 

• 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 7 – Resultado do Relatório de Avaliação da Qualidade dos Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação 

Predial realizada com os chefes, funcionários e usuários de prédios da PUSP-RP 
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• Análises periódicas das necessidades de serviços e materiais da Seção de Serviços 
Gerais, ordenando prioritariamente as demandas a fim de compor o planejamento 
orçamentário da Divisão Administrativa. 
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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 1 – Recursos humanos da DVAPTRA 

Setor 
Grupo funcional 

Total 
Básico Técnico Superior 

Chefia da Divisão 3 3 1 7 

Serviço de Biblioteca 11 13 9 33 

Serviço de Biotério 13 8 5 26 

Laboratório de Resíduos Químicos 0 1 1 2 

Total 27 25 16 68 

 

� 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, ao 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 2015 
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• 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 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, no valor de 
R$480.000,00, como auxílio na aquisição de ração animal do Biotério Geral;  

• Inauguração do Laboratório de Criopreservação do Biotério Geral da PUSP-RP em 
novembro de 2015. Nesse laboratório são armazenadas as linhagens utilizadas nos 
laboratórios do Campus de Ribeirão Preto com objetivo de reduzir a quantidade 
desses animais, já que seus embriões serão congelados. O novo laboratório instalado 
em Ribeirão Preto é a segunda unidade do serviço, que somente existia em São 
Paulo. Já conta com 12 linhagens congeladas, totalizando mais de 1.657 embriões. 

 
 

 
 

 
Inauguração do Laboratório Criopreservação 

 
Para essa ocasião, esteve presente o Prof. Dr. Marco Antonio Zago, Magnífico Reitor 

da Universidade de São Paulo, dentre outras autoridades. 
O Laboratório de Criopreservação recebeu recursos da Pró-Reitoria de Pesquisa da 

USP, da PUSP-RP, da FMRP, do Centro de Pesquisas em Doenças Inflamatórias (CRID/CEPID), 
além do Hemocentro de Ribeirão Preto, que cedeu uma máquina mais moderna para 
congelamento de embriões. 
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• Crescimento em torno de 43,27% no número de contratos encaminhados pelo Posto 
FAPESP em relação a 2014 e salto qualitativo na agilidade do atendimento ao público 
em virtude da adequação no site da Fundação que possibilitou uma redução de 
aproximadamente 70% no número de Pareceres Confidenciais encaminhados em 
2015 conforme Tabela 2: 

 
Tabela 2 – Fluxo de documentação FAPESP 

Ano 

Contratos, Relatórios 
Científicos, Prestação de 

contas, respostas a 
memorando, proforma 

invoice e Pareceres 

Pareceres 
Confidenciais 

Malotes 

Envio Recebimento 

2013 4.081 296 237 61 

2014 2.489 147 218 47 

2015 3.566 44 212 33 

 
 
 

���� 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; 
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− 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; 
− 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 2015 

• Doação pelo SIBi do equipamento Sara CE: um aparelho de digitalização, leitura e 
edição com câmera para pessoas cegas e de baixa visão. Oferece digitalização e 
leitura de materiais impressos de forma rápida. Possui câmera que automaticamente 
reconhece uma nova página; 

• Correção de 15.310 referências bibliográficas de acordo com ABNT, APA, Vancouver e 
normas específicas das revistas científicas; 

• Aumento de aproximadamente 1,91% no acervo total da Biblioteca Central de 
Ribeirão Preto - BCRP de 2013 em relação a 2015 conforme observado na Tabela 3: 

 
Tabela 3 – Acervo da BCRP 

Tipo de Material 
Cadastrados 

2015 

Acervo em 

2013 2014 2015 

Livros, monografias e separatas 2.196 131.363 132.139 134.335 

Teses 1.109 20.586 21.371 22.480 

Periódicos-fascículos 623 507.888 508.943 509.566 

Produção científica 3.917 92.918 96.693 100.610 

Monografias, memoriais 84 5.198 5.312 5.396 

Multimeios, CD-ROM, DVD 1 1.030 1.045 1.046 

Outros tipos 0 2.207 2.318 2.318 

Total 7.930 761.190 767.821 775.751 

 
• 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 627 registros de teses e 795 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; 
• Exposição “Ribeirão Preto pelo olhar de Tony Miyasaka” juntamente com a Seção de 

Atividades Culturais/PUSP-RP; 
• Atendimento a usuários conforme Tabela 4: 
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Tabela 4 – Atendimento aos usuários 

Tipo de atendimento 2013 2014 2015 

Consultas 549.122 146.955 158.015 

Empréstimos domiciliares 70.227 48.719 53.134 

Empréstimos entre bibliotecas 1.704 1.186 1.278 

Fotocópias* 22.946 20.624 12.065 

*Comutação bibliográfica. 

 
• Treinamento de usuários conforme Tabela 5: 

 
Tabela 5 – Capacitação de usuários 

Tipo Quantidade Nº alunos Nº horas 

Visita orientada 7 210 7 

Aulas a convite 28 741 79 

Palestras 4 130 9 

Disciplina da Unidade 2 44 120 

Total 41 1.125 215 

 
 
 

���� Serviço de Biotério 

� Principais atividades 

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

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

sediadas no Campus USP de Ribeirão Preto; 
• Confecção de maravalha para consumo diário utilizada nos prédios de 

produção/manutenção do Serviço de Biotério; 
• Fornecimento semanal de maravalha aos biotérios departamentais das Unidades 

sediadas no Campus USP de Ribeirão Preto; 
• Elaboração de relatórios mensais para a cobrança de animais de laboratório e 

maravalha consumidos pelos Departamentos das Unidades do Campus USP de 
Ribeirão Preto; 

• Estimativa e aquisição de insumos e materiais necessários para o desenvolvimento 
ininterrupto das atividades do Biotério; 

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

• Assessoria de monitoração sanitária e de infraestrutura e planejamento de 
instalações para animais de laboratório aos biotérios departamentais das Unidades 
de Ensino e Pesquisa sediadas no Campus USP de Ribeirão Preto; 
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• 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 do Campus USP de 
Ribeirão Preto; 

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

• Assistência e orientação técnica aos biotérios setoriais do Campus; 
• Participação de funcionários de nível superior em grupos de trabalho do Campus, tais 

como: Comissão Assessora do Biotério Geral, Comitê de Ética no uso de Animais, 
Comissões de Sindicância, Comissão da Qualidade e Produtividade, etc.; 

• Venda e doação de animais de laboratório a usuários externos ao Campus 
(instituições de ensino e pesquisa, laboratórios clínicos, Bosque Municipal, 
universidades estaduais) quando da existência de excedente nos estoques; 

• Execução de procedimentos e técnicas de criopreservação e limpeza de colônias de 
ratos e camundongos para a comunidade científica do Campus. 

 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

• Participação de funcionários na Comissão Assessora do Biotério Geral, Comitê de 
Ética no uso de Animais, Comissões de Sindicância, Comissão da Qualidade e 
Produtividade. 

 
A Tabela 6 apresenta os números relativos ao consumo de animais fornecido pelo 

Serviço de Biotério às Unidades de Ensino. 
 
 

Tabela 6 – Consumo de animais por Unidade 

Espécies 
Unidades 

Total 
EEFERP EERP FCFRP FFCLRP FMRP FORP 

Camundongo (Balb/c SPF) 0 134 2.345 308 5.072 283 8.142 

Camundongo (C57BL6 SPF) 114 453 2.696 18 19.150 559 22.990 

Camundongo (Swiss SPF) 0 0 2.682 53 3.933 638 7.306 

Cobaia 0 108 0 0 283 84 475 

Coelho 0 12 10 23 140 0 185 

Rato 110 1.441 5.538 4.049 22.369 2.526 36.033 

Total 224 2.148 13.271 4.451 50.947 4.090 75.131 
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Gráfico 1 – Consumo de animais por Unidade 

 
 
 

Tabela 7 – Demonstrativo geral do fluxo de animais 

Espécies Produção  Consumo Venda* Doação** Total 

Camundongos 57.808  38.438 4.412 1.730 44.580 

Cobaias 1.068  475 0 0 475 

Coelhos 519  185 46 0 231 

Ratos 48.389  36.033 634 130 36.797 

Total 107.784  75.131 5.092 1.860 82.083 

*Venda de animais de laboratório a universidades particulares, laboratórios de análises clínicas e a pós-graduandos. 
**Doação de animais excedentes ou de descarte a universidades públicas, ao Bosque e Zoológico Municipal de 
Ribeirão Preto Dr. Fábio de Sá Barreto, ao Viveiro Transitório de Aves Silvestres da Prefeitura Municipal de Franca, 
Serpentário da FMRP e ao Laboratório de Criopreservação do Serviço de Biotério da PUSP-RP. 

 
 
 

Tabela 8 – Consumo de maravalha pelas Unidades de Ensino e pelo Serviço de Biotério 

Unidades Consumo (Kg) 

EEFERP 213 

EERP 638 

FCFRP 0 

FFCLRP 4.448 

FMRP 18.474 

FORP 9.693 

Subtotal das Unidades 33.466 

Serviço de Biotério 65.571 

Consumo Total 99.037 
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Gráfico 02 – Consumo de maravalha em kg 

 

 
 
 

Tabela 9 – Consumo de ração em kg no âmbito do Campus 

Usuários Cobaias Coelhos 
Roedores 
extrusada 

Roedores 
peletizada 

Serviço de Biotério 5.380 14.320 16.230 62.400 

Unidades de Ensino 920 680 150 59.760 

Total 6.300 15.000 16.380 122.160 

 
 
 

���� Laboratório de Resíduos Químicos 

� Principais atividades 

• Gerenciamento, tratamento e descarte de resíduos químicos e recuperação de 
solventes orgânicos; 

• Coleta mensal de resíduos químicos nas diversas Unidades do Campus; 
• Treinamento sobre Segurança Química às diversas Unidades do Campus; 
• Orientações e informações às Unidades do Campus sobre o PGRQ por meio de 

cursos, palestras, treinamentos, visitas técnicas, entre outros. 
 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

• Atendimento a 61 solicitações de coleta e tratamento de resíduos químicos nas 
diversas Unidades do Campus; 

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

• Apresentação de palestras para funcionários e estudantes, visando à divulgação do 
PGRQ existente no Campus e orientações sobre tratamento de resíduos químicos; 
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• 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: 
− Palestra “Resíduos Químicos - Gerenciamento de Resíduos Químicos de 

Laboratório”, proferida a alunos da disciplina Segurança em Laboratórios de 
Química do curso de Bacharelado em Química, da FFCLRP/USP. 
Data: 04/05/2015 
Público: 60 participantes 

 
− Palestra “Segurança Química: Boas Práticas de Laboratório”, para membros 

da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA – Turma I) – SESMT-RP. 
Data: 05/05/2015 
Púbico: 39 participantes 

 
− Palestra “Fotoquímica”, proferida no evento “Dia do Meio Ambiente”, da 

FFCLRP/USP. 
Data: 27/05/2015 
Púbico: 50 participantes 

 
− Palestra “Gerenciamento de Resíduos Químicos em Instituições de Ensino 

Superior como Instrumento na Minimização de Impactos Ambientais: a 
experiência do Laboratório de Resíduos Químicos – Campus USP de Ribeirão 
Preto”, proferida na IX Semana Acadêmica da Química da Universidade 
Federal de Santa Catarina. 
Data: 1º/09/2015 
Púbico: 80 participantes 

 
− Palestra “Segurança Química: Boas Práticas de Laboratório”, para membros 

da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA – Turma II) – SESMT-
RP. 
Data: 03/09/2015 
Púbico: 37 participantes 

 
− Palestra “Manuseio, Armazenamento e Transporte de Produtos Químicos”, 

proferida no curso “Saúde e Segurança do Trabalho – 2015 – Capacitação 
Segundo a NR-32”. 
Data: 09/10/2015 
Púbico: 30 participantes 

 
− Palestra “Descarte Correto de Resíduos Químicos”, proferida no curso “Saúde 

e Segurança do Trabalho – 2014 – Capacitação Segundo a NR-32”. 
Data: 09/10/2015 
Púbico: 30 participantes 
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− Palestra “Incompatibilidade entre Reagentes Químicos”, proferida a alunos da 
disciplina Segurança em Laboratórios de Química do curso de Bacharelado em 
Química, da FFCLRP/USP. 
Data: 26/10/2015 
Púbico: 60 participantes 

 
− Palestra “Gerenciamento de Resíduos Químicos em IES e Serviços de Saúde: 

da geração à disposição final ambientalmente adequada. A experiência do 
LRQ/USP – Campus de Ribeirão Preto”, proferida no I Seminário de Gestão de 
Resíduos de Serviços de Saúde. 
Data: 04/11/2015 
Púbico: 40 participantes 

 
 

Tabela 10– Resíduos químicos tratados pelo LRQ em 2015, em kg/L 

Unidade 
Mês 

Total 
jan fev mar abr maio jun jul ago Set out nov dez 

EEFERP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 94 

EERP 0 0 90,6 0 0 0 0 0 0 0 143 0 233,6 

FCFRP 0 0 25 0 0 0 0 0 25 0 0 18 68 

FFCLRP 200 0 242 0 0 0 0 20 0 0 938,5 0 1.400,5 

FMRP 0 0 308 478,3 0 21 0 0 0 0 122,2 197 1.126,5 

FORP 0 0 187,1 205,5 0 40 44,8 0 0 0 11,5 41 529,9 

SISUSP 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

SVOI 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 

Total 200 0 1.135,7 683,8 0 61 44,8 20 25 0 1.215,2 350 3.735,5 

 
 

Tabela 11 – Material recuperado pelo LRQ para reutilização na Unidade Geradora em L 

Unidade 
Mês 

Total 
abr set dez 

FCFRP 23 4 25 52 

FFCLRP 0 20 0 20 

FMRP 7 0 0 7 

Total 30 24 25 79 
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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, bem como ao apoio à sua formação universitária e valores humanos. 
 

Tabela 1 – Recursos humanos da DVATCOM 

Setor 
Grupo funcional 

Total 
Básico Técnico Superior 

Chefia da Divisão 0 1 2 3 

Serviço de Promoção Social 3 0 2 5 

Seção de Alimentação 35 4 1 40 

Seção de Atendimento Social 1 1 4 6 

Seção de Moradias 14 0 0 14 

Seção de Atividades Culturais 0 4 3 7 

Seção Técnica de Apoio ao 
Visitante Estrangeiro 

1 3 0 4 

Seção de Práticas Esportivas 10 0 9 19 

Total 64 13 21 98 

 

� Principais atividades 

• Planejamento, organização e controle das atividades da Divisão, envolvendo o 
Serviço e as 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 enquanto 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 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; 
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• 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; 

• 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 2015 

• Participação na Comissão Interdisciplinar USP-Diversidade; 
• Colaboração na elaboração do Regimento Interno da Casa de Hóspedes Estrangeiros; 
• Organização da 20ª Semana de Arte e Cultura da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 

Universitária, no período de setembro a dezembro de 2015; 
• Participação na organização da 2ª Virada Científica, realizada pela Pró-Reitoria de 

Cultura e Extensão Universitária em conjunto com o Ministério da Ciência e 
Tecnologia, nos dias 17 e 18 de outubro de 2015. 

• 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 2 – Eventos realizados pelo Grupo Coordenador das Atividades de Cultura e Extensão Universitária 

Eventos Público presente 

Exposição “Verdes Infinitos Cafezais” – EERP/USP – setembro 93 

Exposição “Verdes Infinitos Cafezais” – FDRP/USP – outubro 650 

Exposição “Verdes Infinitos Cafezais” – FCFRP/USP – novembro 100 

SESI – Pedro ou a triste história sobre como um escravo livre ascendeu à santidade 64 

Desestória (Painéis Prédio antigo Banco Santander) 3.850 

Exposição de Fotos - Natureza – EEFERP/USP Fluxo contínuo 

Artes Circenses – EEFERP/USP Fluxo contínuo 

Exposição de Vídeo - Pessoas do Vale do Jequitinhonha – EEFERP/USP Fluxo contínuo 

Música - Violão e Voz – EEFERP/USP Fluxo contínuo 

X Caminhada da Primavera – PUSP-RP 150 

Artes marciais - Aikido – EEFERP/USP Fluxo contínuo 

Dança na EEFERP/USP Fluxo contínuo 

Setembro Vermelho - Apresentação do Coral da USP Ribeirão – Grupo Zênite na 
Delegacia da Receita Federal de Ribeirão Preto – PUSP-RP 

55 

Dança e Cultura Cigana – FCFRP/USP 45 

Projeto Rondon: O que é e como participar? – FCFRP/USP 82 

16º Sarau da Odonto – FORP/USP 400 

Exposição Melancolia – FMRP/USP 150 
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Fotografias Estúdio - Imagens realizadas pelos alunos da Oficina de Fotografia Estúdio, 
coordenada por Carlos de Araújo Arantes, durante as aulas do primeiro semestre de 
2015 – PUSP-RP 

299 

2ª Virada Científica - Palestras – 17/10/2015 119 

2ª Virada Científica - Atividades/Oficinas – 17/10/2015 440 

2ª Virada Científica - Atividades/Oficinas – 18/10/2015 25 

2ª Virada Científica - Caminhada Histórica – 18/10/2015 23 

 
 
 

���� 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 2015 

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

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

 

 
Projeto Ribeirão Verde, Coral Juvenil Sathya Sai 

 
• Coral Cênico Cia Canto de Riscos - 20ª Semana de Arte e Cultura; 
• CineCult Direito; 
• 16º Sarau da Odonto 
• Apresentação Dia da Mulher - Poupatempo; 
• Dia da Mulher - Ortopedia HC; 
• First Brazilian Workshop On Bioinformatics/Chemometrics For Metabolomics (2 dias); 
• Apresentação Dia das Mães - Poupatempo; 
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• 1º Encontro de Pacientes com Angioedema; 
• Apresentação no ICMC/USP; 
• Dia do Paciente - Ortopedia HC; 
• Apresentação na Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto; 
• Campanha Setembro Vermelho - Delegacia Receita Federal; 
• Feira do Livro Espírita; 
• Semana de Valorização da Vida - CVV; 
• Desfile Rosa; 
• USP Recicla; 
• IV Semana de Arte e Cultura ADEVIRP; 
• Dia Nacional do Doador de Sangue - Hemocentro; 
• Apresentação de Natal - Condomínio Villa Dei Fiori; 
• Noites Espíritas Culturais - Serrana; 
• Apresentação de Natal - Poupatempo; 
• Natal no Campus (EERP/FCFRP/PUSP-RP); 
• Natal Fundação Cultural de Serrana; 
• 2º Encontro de Corais do Clube Pirassununga; 
• Missa Corpus Christi - Paróquia Santa Teresa D'Ávila; 
• Missa - Paróquia Santa Teresa D'Ávila; 
• Virada Cultural Coral - São Paulo (2 dias); 
• Casamento em Orlândia; 
• Concerto Madrigal Revivis - Catedral;  
• Concerto de Comemoração 45 anos do Coral Madrigal Revivis - Catedral; 
• Fundação Cultural de Serrana. 

 
 

Tabela 3 – Apresentações do Coral da USP-Ribeirão 

Coral 
Nº de 

apresentações 
Público 

estimado 

Grupo Madrigal Revivis 9 1.001.179 

Coral Feminino Zênite 21 952 

Coral Cênico Cia de Riscos 3 255 

 
 

Tabela 4 – Composição do Coral da USP-Ribeirão 

Categoria 
Grupo Madrigal 

Revivis 
Coral Feminino 

Zênite 
Coral Cênico 
Cia de Riscos 

Aluno 7 6 5 

Funcionário 2 7 0 

Docente 1 1 0 

Comunidade Externa 11 9 8 
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���� 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 2015 

• 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 do Comitê de Ética da EERP indicado pelo 

Conselho Gestor do Campus de Ribeirão Preto; 
• Participação em reuniões, visando à integração da rede de serviços do Campus USP-

RP, interdependentes, e que prestam atendimento e apoio aos funcionários da USP - 
Campus Ribeirão Preto com problemas relacionados a álcool e drogas (CAFUSP); 

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

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

 
 

���� Centro de Prevenção Psicológica – COPI 

� Principais atividades 

• Atendimentos psicológicos a graduandos e servidores do Campus que procuram 
espontaneamente o serviço e/ou são encaminhados para esse 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 a aluno do curso de Psicologia, integrando formação e 
assistência; 
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• Elaboração de projetos em parceria com profissionais e docentes ligados à Psicologia 
e Psicanálise. 

 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

• Realização de atendimentos pela equipe do COPI aos alunos do Campus USP de 
Ribeirão Preto e aos servidores da PUSP-RP que apresentam dificuldades de ordem 
psicológica conforme demonstrado na Tabela 5; 

 
 

Tabela 5 – Atendimento por Unidade 

Unidade 
Nº de pessoas 

atendidas 
Nº de 

atendimentos 

FORP 1 1 

FDRP 5 52 

FEA-RP 13 65 

FCFRP 6 64 

EERP 5 64 

EEFERP 0 0 

FFCLRP 79 719 

PUSP-RP 12 94 

Creche 1 7 

Total 122 1.066 

 
 
 

Gráfico 1 – Número de atendimentos por Unidade 
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Tabela 6 – Número de pessoas atendidas e atendimentos prestados pelo COPI de 2013 a 2015 

Ano 
Pessoas 

atendidas 
Nº de 

atendimentos 

2013 116 1.292 

2014 130 1.391 

2015 122 1.066 

 
• Continuidade das parcerias e projetos com o Serviço Social/Atendimento Social na 

tentativa de soluções para problemas de relacionamentos na Moradia Estudantil, 
envolvendo e responsabilizando os alunos/moradores na busca de soluções criativas 
e inovadoras; 

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

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

 
 
Cine Cult USP “Projeções e Reflexões” 

Durante o ano de 2015, houve 4 exibições, alcançando um público direto de 166 
pessoas. Todas as exibições e debates ocorreram na sala 226 do Bloco D do Anfiteatro da 
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. 
 

 
 

As canções de Eduardo Coutinho 

Data: 18/03/2015 

Debatedor: Sérgio Alberto de Oliveira 
Maestro e Regente do Coral da USP Ribeirão 

Público: 30 pessoas 
 
 
 

 
 

 
 

O cinema falado 

Data: 20/05/2015 

Debatedor: Felipe Nassar 
Professor de Literatura e Especialista em Artes 

Público: 16 pessoas 
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Acusados 

Data: 12/08/2015 

Debatedor: Profª Drª Heloisa Buarque de Almeida 
Docente do Departamento de Antropologia da FFLCH - USP 

Público: 80 pessoas 

 
 
 

 
 

 
 

É o Fluxo 

Data 07/10/2015 

Debatedor: Sérgio Alberto de Oliveira 
Maestro do Coral USP-Ribeirão Preto 

Público: 20 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; 
• Empréstimo do espaço para realização de palestras e treinamentos aos Setores, 

Seções e Serviços da PUSP-RP. 
 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

• Projeto de Reeducação Alimentar 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. 

• Curso de biossegurança. 
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Tabela 7 – Atendimentos nos Programas/Projetos 

Programas/Projetos 
Nº de pessoas 

atendidas 
Nº de 

atendimentos 

Projeto/Programa de Reeducação Alimentar 191 661 

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

266 1.159 

Biossegurança 124 451 

 
 

���� 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 realizado por firmas terceirizadas no espaço físico, 

nos utensílios e nos equipamentos do Restaurante Universitário; 
• 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 Técnica de Práticas Esportivas. 
 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

• Fornecimento de 504.271 refeições (almoço e jantar) e 33.646 cafés da manhã; 
• Desenvolvimento do protocolo de planejamento de cardápio anual; 
• Realização do café da manhã no dia da Calourada Unificada, atendendo 372 alunos; 
• Atendimento e fornecimento de gêneros alimentícios in natura e não perecíveis aos 

alunos bolsistas de alimentação, no período de junho a agosto. 
 
 

Tabela 8 – Número de refeições e de café da manhã por mês 

Tipo 
Meses 

Total 
jan fev mar abr maio jun jul ago set out nov dez 

Refeições 8.080 33.478 78.938 55.596 53.343 47.171 19.312 60.181 48.536 44.098 41.923 13.615 504.271 

Café da 
manhã 

368 1.879 4.046 3.282 3.401 3.276 1.347 4.485 3.683 3.448 3.197 1.234 33.646 
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Gráfico 2 – Número de refeições por mês 

 

 
 
 

Tabela 9 – Número de refeições servidas de 2013 a 2015 

Ano 
N° de refeições 

servidas 

2013 555.904 

2014 378.979 

2015 504.271 

 
 

���� Seção de Atendimento Social – Serviço Social 

� Principais atividades 

• Desenvolvimento do Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil da 
Universidade de São Paulo – PAPFE. Consiste em apoios e bolsas disponibilizadas a 
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;  
• Cadastro de residências externas e parceria com os Centros Acadêmicos para 

disponibilidade de vagas em repúblicas estudantis; 
• Elaboração de processos de avaliação socioeconômica para bolsas, como o Curso de 

Especialização da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e Bolsa GAP – Grupo de 
Apoio Pedagógico, coordenado pela EERP; 

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

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

• Reuniões entre as chefias da DVATCOM para discussões e encaminhamentos das 
atividades desenvolvidas. 

 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

• Desenvolvimento do Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil – 
PAPFE, no qual foi observado novamente 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 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 10 – Programas do Atendimento Social 

Programas Nº de inscritos Nº de atendidos 

Apoio moradia vaga 1.324 378 

Apoio moradia auxílio financeiro 1.324 698 

Auxílio transporte 1.324 217 

Moradia provisória graduação 122 97 

Moradia de alunos de pós-graduação 44 34 

Moradia provisória de pós-graduandos 10 09 

Apoio alimentação 1.324 1.190 

Bolsa-livros 1.132 88 

 
 

Tabela 11 – Número de alunos de graduação do Perfil 1 
atendidos pelo Serviço Social de 2013 a 2014 

PAPFE 
Apoio Moradia – Perfil 1 

(vaga, auxílio, transporte) 

2013 839 

2014 997 

2015 1.293 
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Gráfico 3 – Alunos da Pós-Graduação atendidos, por Unidade 

 
 
 

Gráfico 4 – Número de alunos da Graduação qualificados no Perfil 1 - 2015 
(vaga, auxílio financeiro, transporte), por Unidade

 
 

Gráfico 5 – Número de alunos da Graduação atendidos com apoio alimentação – PAPFE 2015, por Unidade 
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���� Seção de Moradias 

� Principais atividades 

• Administração da concessão do benefício de moradias de funcionários (contratos, 
normas de ocupação, direitos e deveres, laudos de entrada e saída, prazos); 

• Acompanhamento com relação a invasões, ao crescimento de mato, arbustos e 
árvores e ao acúmulo de entulho nas moradias desocupadas para o equacionamento 
do problema ou encaminhamento ao setor competente a fim de se evitar a 
proliferação de ratos, animais peçonhentos e doenças, como dengue e chikungunya; 

• Fiscalização de controle de animais domésticos nas moradias de funcionários e de 
estudantes; 

• Vistorias nas moradias estudantis com a elaboração de laudos (de entrada e de 
saída); 

• Manutenção predial do Conjunto Residencial dos Estudantes Universitários, sendo 
CREU (Blocos A, B, C, D, E), Bloco F, Vila Estudantil (Blocos G, H, I, J), das Casas de Pós-
Graduandos I, II e III e das Casas de Hóspedes I e II; 

• Acompanhamento dos serviços de dedetização realizados periodicamente nas 
moradias estudantis e Casas de Hóspedes I e II; 

• Manutenção das moradias de funcionários; 
• Acompanhamento do controle do acesso de pessoas às moradias estudantis; 
• Hospedagem de docentes, funcionários e usuários da Universidade nas Casas de 

Hóspedes I e II; 
• Acompanhamento e/ou intermediação de intercorrências entre moradores 

funcionários e entre moradores estudantes com o equacionamento do problema ou 
encaminhamento ao setor competente; 

• Acompanhamento dos relatórios de repasses das consignações das moradias 
encaminhado pelo DRH/USP e encaminhamento ao setor responsável quando não 
houve a devida cobrança. 

• Fiscalização de conduta referente à ocupação e ao uso das moradias de funcionários 
e de estudantes; 

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

 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

• Levantamento da situação da vegetação (mato, 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); 

• Acompanhamento dos procedimentos de segurança das portarias do CREU, Bloco F e 
Vila Estudantil; 

• Formulação (em caráter sugestivo) do projeto de intervenção no Bloco F da moradia 
estudantil para aprimoramento da segurança nessa edificação (devido à tentativa de 
furto) com fechamento do entorno e construção de guarita; 

• Intermediação de conflitos entre usuários das moradias de estudantes e funcionários; 
• Relatório contendo laudo e sugestões de reforma devido a infiltrações nas lajes dos 

apartamentos H2 e H4 da Vila Estudantil e encaminhamento ao setor responsável; 
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• Relatório contendo laudo e sugestões de reforma devido a infiltrações nas lajes do 
apartamento A1 e A3 do CREU com devido encaminhamento ao setor responsável; 

• Realização de 985 serviços de manutenção nas moradias dos funcionários, CREU, 
Bloco F, Vila Estudantil, Casas de Pós-graduação I, II e III e Casas de Hóspedes I e II; 

 
 

Tabela 12 – Atendimentos de manutenção 

Local 
Tipo de manutenção 

Elétrica Hidráulica Marcenaria Predial Outros 

Moradias estudantis (CREU, Bloco F, Vila 
Estudantil) / Sede da Seção de Moradias / 
Moradias de Funcionários / Casas de 
Hóspedes I e II 

380 261 111 102 131 

 
 

Tabela 13 – Desocupações das moradias do Campus 

Logradouro 
Data da 

desocupação 

Rua dos Técnicos, Casa 111 13/04/15 

Rua do Biotério, Casa 4 29/04/15 

Rua do Biotério, Casa 2 16/10/15 

Rua Milaneza, Casa 7 21/10/15 

Rua dos Técnicos, Casa 113 10/12/15 

 
 

Tabela 14 – Desocupação das moradias de 2013 a 2015 

Ano Quantidade 

2013 10 

2014 5 

2015 5 

 
 

Tabela 15 – Ocupações das moradias do Campus 

Logradouro 
Data da 

ocupação 

Rua Milaneza, Casa 2 16/01/15 

 
 

Tabela 16 – Ocupação das moradias de 2013 a 2015 

Ano Quantidade 

2013 7 

2014 3 

2015 1 
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Devido às restaurações das moradias, haja vista que são tombadas pelo 
CONDEPHAAT, atualmente, dos 75 imóveis, 48 encontram-se desocupados, em reforma ou 
em fase de captação de recursos. 
 

Gráfico 6 – 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 do Campus vinculados à Universidade. Do mês de janeiro 
a dezembro de 2015, foram realizados 3.060 atendimentos. 

Há também 3 quartos com 8 vagas de alojamento para motoristas que é fornecido 
sem custo a esses funcionários. Foram oferecidas 151 hospedagens para motoristas, com 
direito ao café da manhã. 
 

Tabela 17 – Atendimento da Casa de Hóspedes 

Meses 
Tipo de hóspede 

Visitante Motorista 

janeiro 258 6 

fevereiro 162 12 

março 310 37 

abril 272 14 

maio 341 12 

junho 271 13 

julho 283 7 

agosto 262 13 

setembro 259 13 

outubro 255 4 

novembro 268 8 

dezembro 119 12 

Total 3.060 151 

36%

64%
Ocupados

Desocupados
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Gráfico 7 – Demonstrativo de ocupação da Casa de Hóspedes 

 

 
 
 

Tabela 18 – Número de diárias de 2013 a 2015 

Ano N° de diárias 

2013 3.608 

2014 3.590 

2015 3.060 

 
 
 

���� 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 das comunidades 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 a alunos de escolas públicas e particulares e integração de alunos e 
professores estrangeiros, apresentando o Campus, sua história, estrutura, 
funcionamento, cursos e serviços; 
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• Garantia de acesso da comunidade USP ao equipamento cultural e desenvolvimento 
de melhorias e manutenção que facilitem o seu uso; 

• Apoio às ações do Grupo Coordenador das Atividades de Cultura e Extensão do 
Campus USP de Ribeirão Preto. 

 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

• Elaboração do projeto do livro Poeta de Gaveta vol. 22, com 174 inscrições; 
• Realização de 61 oficinas com um público de 711 pessoas;  
• Exposições realizadas nas finalizações das Oficinas de Fotografia; 
• Exposições itinerantes realizadas pelo Campus de Ribeirão Preto. 

 
 

 
Exposição “Estúdio” – 09/03 a 02/04/2015 

(alunos da Oficina de Fotografia Estúdio - 2º 
semestre de 2014) 

 

 
Exposição “Fotografias” – 10/06 a 21/08/2015 (alunos da 

Oficina de Fotografia Básico - 1º semestre de 2015)

 

 
Exposição “Pedro ou A triste história sobre 

como um escravo livre ascendeu à santidade” 
17/04 a 29/05/2015 

 

 
Exposição “Estúdio” – 14/09 a 27/11/2015 (alunos da Oficina 

de Fotografia Estúdio - 1º semestre de 2015)

 
• Manutenção e atualização da lista de discussão em listas.usp.br (dicasculturais-rp) 

por meio da qual é realizada a divulgação das atividades realizadas pela Seção; 



Relatório de Atividades 2015 │120 

 

• Manutenção e atualização da Fanpage da Seção de Atividades Culturais no Facebook; 
• Desenvolvimento do Livro “Ribeirão Preto: A Cidade Como Fonte de Pesquisa - 

volume 1”, referente ao Curso de Difusão realizado em 2002 em parceria com a FEA-
RP; 

• Parceria com o Núcleo de Artes Cênicas do SESI Ribeirão Preto, tendo sido 
disponibilizado 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”. As apresentações de maio entraram na programação da 
Virada Cultural Paulista; 

 
 

 
Pedro ou A triste história sobre como um escravo livre ascendeu à santidade 

23, 24, 30 e 31/05, 12/09 e 13/09/2015 

 
 

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

 
II Semana de Arte da Atividades Culturais 

 
 

• Parceria com o TUSP na realização de suas ações dentro e fora do Campus de 
Ribeirão Preto. 
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Tabela 19 – Eventos ocorridos 

Tipos de eventos Nº de eventos Público 

Oficinas de dança 9 202 

Oficinas de fotografia 17 261 

Oficinas de música 15 75 

Oficinas de pintura 14 96 

Oficinas de teatro 6 77 

Exposições 12 17.098 

Poeta de Gaveta 1 174 

Teatro – SESI Ribeirão Preto 6 200 

II Mostra Cultural de Danças Étnicas 1 120 

II Semana de Arte da Atividades Culturais 13 125 

Ações do TUSP - apoio a eventos 13 701 

Total 107 19.129 

 
 

Tabela 20 – Eventos de 2013 a 2015 

Ano 
Nº de 

eventos/oficinas 
Público 

2013 123 4.535 

2014 103 8.719 

2015 107 19.129 

 
• Apoio nos seguintes eventos: 

− Circuito TUSP: 26 a 28/05/2015, 14 e 15/10/2015; 
− Get Together - CAPEE: 12/05/2015. 

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

− Melhoria no desempenho, monitoramento e backup do servidor; 
− Instalação de plug-ins e programas no servidor para novos projetos; 
− Configuração para novos domínios e IP dedicado; 
− Realização de pequenos ajustes a adições de algumas novas funções no 

sistema de gerenciamento das Oficinas Culturais, que se encontra em 
funcionamento e está estável. O projeto tem atualmente 348 arquivos e 
19.542 linhas de código e foi desenvolvido em Ruby on Rails. 

• Desenvolvimento de sistemas e sites para outras Seções: 
− Casa de Hóspedes e Casa de Hóspedes Estrangeiros:  o objetivo é desenvolver 

um sistema para agendamento de quartos e gerenciamento de quartos e 
hóspedes. O sistema está 80% completo, mas precisa ser reajustado para 
algumas necessidades apresentadas na última reunião. O projeto tem 
atualmente 176 arquivos e 8.445 linhas de código e está sendo desenvolvido 
em Ruby on Rails; 
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− COPI: o objetivo é desenvolver um sistema para agendamento e 
gerenciamento dos pacientes. Foi desenvolvido o banco de dados, boa parte 
administrativa de gerenciamento de usuários, sessões e pacientes. Falta 
desenvolver a parte visual e de agendamento. O projeto tem atualmente 101 
arquivos e 5.495 linhas de código e está sendo desenvolvido em Ruby on 

Rails; 
− Coral USP Ribeirão: o objetivo é criar um site para divulgação do coral e de 

seus grupos. Foram criadas e apresentadas várias opções de layout. Falta 
escolher a opção desejada de layout e disponibilizar o conteúdo para ser 
colocado no site. O site tem 1.788 arquivos e 529.295 linhas de código. Está 
sendo utilizado Worpress e, por isso, existe uma grande quantidade de 
arquivos e linhas de código. 

 
Tabela 21 – Oficinas 2015 

 
1º Semestre 2º Semestre Total 

Inscrições 522 413 935 

Vagas 324 320 644 

Turmas 30 31 61 

Oficinas 19 14 33 

Nº de acessos 21.096 15.789 36.885 

Nº de acessos de diferentes 
usuários na inscrição 

1.390 814 2.204 

Informações do banco de dados. 
 
 
Espaço Cultural 

O Espaço Cultural do Campus USP de Ribeirão Preto não teve agendamento durante 
o ano de 2015. O local continua fechado devido à necessidade de adequações e reformas do 
prédio. 
 
 
Centro de Visitantes 

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

No início do ano, o fluxo de pessoas e o atendimento telefônico são intensos, sendo 
fornecidas informações a respeito de locais de matrículas, orientações de como chegar, 
entrega de mapas para orientação e informações 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; 
• Suporte à Oficina de Pintura em Tela; 
• Realização de 23 atendimentos a turmas de escolas e visitantes estrangeiros durante 

o ano, totalizando 936 visitantes, sendo 97 deles professores/alunos estrangeiros. Foi 
proporcionado a esses visitantes um tour pelo Campus, com a apresentação de sua 
história, seu patrimônio cultural e informações pertinentes aos cursos. 
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Tabela 22 – Atendimentos com tour pelo Campus 

Qtd. Data Origem dos visitantes Perfil 
Nº de 

visitantes 

1 21/01 USA Professores 2 

2 24/02 Diversos países Recepção calouros estrangeiros/FEA-RP 30 

3 25/02 Unidades USP-RP Calouros 220 

4 11/03 Coreia do Sul Professores/EERP 2 

5 12/03 Diversos países Alunos estrangeiros EERP 12 

6 18/03 Uberaba/MG Alunos 2° Grau 40 

7 25/03 Diversos países Alunos estrangeiros/FORP 25 

8 13/04 Suíça Professores/FEA-RP 2 

9 15/04 Franca/SP Alunos 2° Grau 100 

10 12/05 Ribeirão Preto/SP Alunos 2° Grau 40 

11 22/05 Uberaba/MG Alunos 2° Grau 45 

12 10/06 Ribeirão Preto/SP Alunos 2° Grau 46 

13 31/07 Vários países Alunos estrangeiros/FEA-RP 20 

14 03/08 Vários países Alunos/FORP 16 

15 11/08 Araxá/MG Alunos 2° Grau 38 

16 15/08 São José do Rio Preto/SP Alunos 2° Grau 40 

17 28/08 Ribeirão Preto/SP Alunos 2° Grau 42 

18 04/09 São Sebastião do Paraíso/MG Alunos 2° Grau 45 

19 16/09 USP-SP Alunos - EACH 30 

20 29/09 Ribeirão Preto/SP Alunos SENAC 20 

21 12/10 Ribeirão Preto/SP 
Caminhada Cultural – Grupo Coordenador das 
Atividades de Cultura e Extensão do Campus 
USP de Ribeirão Preto 

35 

22 20/10 Altinópolis/SP Alunos 2° Grau 44 

23 11/11 Franca/SP Alunos 2° Grau 42 

Total 936 

 
 

Tabela 23 – Atendimentos de 2013 a 2015 

Ano 
Nº de 

atendimentos 
Público 

2013 22 1.017 

2014 34 1.568 

2015 23 936 

 
 
 

���� 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 a integração cultural entre 
estrangeiros e brasileiros; 

• Recepção e atendimento a alunos e professores estrangeiros; 
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• Apoio à Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional – AUCANI; 
• Auxílio no recebimento, na busca de acomodações e na regularização 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 acompanhamento quanto aos documentos e procedimentos 
necessários: 

• Registro Nacional de Estrangeiro (RNE); 
• Prorrogação de prazo de estada; 
• 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; 

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

• Divulgação de notícias pertinentes à comunidade acadêmica do Campus, como 
oportunidades de intercâmbio, cursos e eventos, além dos editais dos programas de 
mobilidade estudantil da Universidade de São Paulo. 

 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

• Realização de 218 atendimentos a alunos e professores estrangeiros referentes à 
obtenção de documentos necessários para permanência no Brasil: 

 
 

Gráfico 8- Evolução no número de atendimentos 
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Gráfico 9 – Estrangeiros por Continente 

 
 

• Início das atividades da Casa de Hóspedes Estrangeiros em 1º de fevereiro de 2015; 
• Apresentação de palestra para recepção de alunos estrangeiros da FEA-RP, nos dias 

23 de fevereiro e 30 de julho de 2015, com a presença de aproximadamente 50 e 30 
estudantes, respectivamente; 

• Oferecimento de uma Oficina de Forró voltada ao público estrangeiro do Campus, 
durante o 1º semestre de 2015, como parte de projeto inscrito no Programa 
Aprender com Cultura e Extensão da PRCEU e em parceria com a Seção de Atividades 
Culturais da DVATCOM/PUSP-RP. Inscreveram-se 30 alunos vindos de países como 
Chile, Colômbia, Equador, Espanha, França, México, Nigéria, Peru e Suíça, vinculados 
às Unidades FMRP, FFCLRP, FEA-RP, FCFRP, EERP e FORP; 

 

 
Alunos estrangeiros na Oficina de Forró 

 
• 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: 
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“Ciência sem Fronteiras e Bolsas USP”  

Palestrante: Marlei Pirozelli, Especialista em Cooperação Internacional da Agência USP de 
Cooperação Acadêmica Nacional 

Data: 08/04/2015 

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

 
Marlei Pirozelli durante Palestra sobre 

Programa Ciências sem Fronteiras e Bolsas USP 
 
 
“Integrative and cultural aspects of second and foreign language learning” 

Palestrante: Prof. Dr. Colin Flynn  

Data: 24/06/2015 

Local: Sala 4 do Bloco B2 da FEA-RP 
 
 
“Educação Superior no Reino Unido e Bolsas Chevening” 

Palestrante: Jaqueline Wilkins, Cônsul Honorária Britânica em Ribeirão Preto e Diretora para 
América Latina da universidade inglesa King’s College London  

Data: 12/11/2015 

Local: Anfiteatro FDRP 
 

 
Jaqueline Wilkins e Prof. Alessandro Hirata durante Palestra sobre 

Educação Superior no Reino Unido e Bolsas Chevening 
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• Colaboração na organização da realização do “IX Get Together”, em conjunto com o 
Grupo Coordenador das Atividades de Relações Internacionais do Campus USP de 
Ribeirão Preto, no dia 12 de maio de 2015, no saguão do Restaurante Universitário, 
com a participação de aproximadamente 30 alunos estrangeiros e brasileiros, 
divididos em estandes representando países, como Colômbia, Equador, Espanha, 
França, México, Nigéria, Peru e Suíça, os 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 
da Bateria da FDRP, apresentação musical com repertório de músicas brasileiras, 
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 “IX Get Together” 

 
• Conclusão, em julho de 2015, das atividades da bolsista do Programa “Aprender com 

Cultura e Extensão” da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP no Projeto 
“Integração Multicultural no Campus da USP” em Ribeirão Preto, com o objetivo de 
aprimorar e ampliar os serviços oferecidos ao público estrangeiro. Os resultados do 
projeto foram apresentados no “Simpósio Aprender com Cultura e Extensão”, nos 
dias 17 e 18 de novembro de 2015, no Campus de São Carlos; 

• Atualização do site do Grupo Coordenador das Atividades de Relações Internacionais 
do Campus USP de Ribeirão Preto – GCARI-RP. 

 
 
Casa de Hóspedes Estrangeiros 

A Casa de Hóspedes Estrangeiros foi inaugurada no dia 15 de dezembro de 2014, com 
início de funcionamento em 1º de fevereiro de 2015, objetivando atender, prioritariamente, 
os visitantes estrangeiros vinculados às Unidades de Ensino do Campus de Ribeirão Preto. 

A Casa possui 12 vagas de hospedagem, distribuídas em 07 quartos. 
Durante os meses de fevereiro a dezembro de 2015, foram realizados os seguintes 

atendimentos: 
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Tabela 24 – Diárias da Casa de Hóspedes Estrangeiros 

Meses fev mar abr maio jun jul ago set out nov dez Total 

Nº de diárias 2 141 161 139 244 154 122 120 64 177 65 1.389 

 
 
 
 
 

Gráfico 10 – Diárias da Casa de Hóspedes Estrangeiros 

 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 11 – Origem dos hóspedes estrangeiros 
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Primeiros hóspedes com funcionários da Casa de Hóspedes Estrangeiros 

 
 
 

���� Seção Técnica de Práticas Esportivas 

� Principais atividades  

• Oferecimento de cursos de atividades físicas; 
• Emissão de carteirinhas; 
• Atividades de Ensino: 

− AEA - Atividades de ensino: modalidades aquáticas; 
− AEE - Atividades de ensino: modalidades esportivas; 
− AEF - Atividades de ensino: modalidades físicas. 

• Programas de Extensão Comunitária (PEC): 
− Programa de Exercícios Físicos no Envelhecimento Saudável (PEFES) – Idoso 

(Universidade Aberta à Terceira Idade): desenvolver programas práticos de 
promoção da saúde do adulto, dirigido à comunidade da terceira idade, por 
meio de atividades físicas e esportivas, visando uma qualidade de vida 
biológica, social e ambiental para um envelhecimento saudável. Pré-requisito 
geral do programa: ter mais que 60 anos e atestado médico constando estar 
apto para a prática de exercícios físicos. 

- Treinamento Funcional: trabalho global visando ao desenvolvimento da 
aptidão física, incluindo força, resistência aeróbica, coordenação, 
flexibilidade, agilidade e equilíbrio, em busca da manutenção e melhora 
da capacidade funcional necessária para as atividades do cotidiano; 

- Musculação para Terceira Idade: melhorar e manter as capacidades 
psicofísicas e sociais, motivando-os para a prática regular de exercícios 
físicos; 

- Voleibol Terceira Idade: melhorar a flexibilidade, resistência aeróbica e 
localizada, utilizando a modalidade de voleibol com regras adaptadas 
para o jogo; 

- Atletismo para Terceira Idade: desenvolver resistência aeróbica por 
meio da corrida com inserção de exercícios de coordenação, 
flexibilidade e ritmo; 
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- Pilates (solo) para Terceira Idade: trabalho global visando melhorar a 
flexibilidade, força, coordenação, equilíbrio, consciência corporal, 
concentração e o centro de força (que compreende a região abdominal, 
formando um cinturão que contempla toda a parte posterior do 
tronco). 

− Desenvolvimento do Programa de Educação Física na Saúde da Família: 
desenvolver programas teóricos e práticos de promoção da saúde do adulto e 
do idoso, dirigidos às famílias da comunidade envolvida, visando uma 
qualidade de vida biológica, psicológica e social; elaborar e desenvolver 
programas específicos dirigidos a portadores de doenças crônicas e expostos 
a fatores de risco, visando à melhoria da sua capacidade funcional; levar e 
estimular os usuários a possíveis modificações na utilização dos serviços de 
saúde, priorizando o autocuidado e a prevenção e o controle dos fatores de 
risco e doenças. 

• Programas de Exercícios Físicos Especializados (PEFES): identifica o nível de aptidão 
física atual do usuário do CEFER, permitindo que os exercícios físicos sejam prescritos 
de forma adequada e de acordo com suas necessidades e seus objetivos; 

• Núcleos de Atendimentos do CEFER (NAC): dividem-se em dois grupos: 
− NUAU - Núcleo de Atendimento aos Usuários: o CEFER coloca à disposição de 

sua comunidade um serviço de extensão para colaborar com o atendimento 
especializado e integral de seus beneficiários, objetivando a prevenção e a 
promoção da saúde. Fundamentado nos princípios científicos da Educação 
Física, o NUAU tem a finalidade de orientar, assessorar e aperfeiçoar as 
necessidades individuais dos seus participantes, contribuindo para o 
desenvolvimento harmônico da saúde. Compete ao NUAU oferecer tipos 
especializados e personalizados de atividades aquáticas, físicas e esportivas 
de acordo com os recursos e disponibilidade das instalações do CEFER; 

− NUAE - Núcleo de Atendimento aos Estagiários: orientação a alunos dos 
cursos de Educação Física da EEFERP/USP (Cursos e Programas do CEFER e 
Eventos) e da UNIP (Eventos). 

 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

• Aplicação do Regulamento para utilização do CEFER; 
• Controle dos atestados médicos e cadastros, obrigatórios para a obtenção do selo 

para os alunos, professores e funcionários; 
• Confecção e/ou renovação de aproximadamente 900 carteirinhas para alunos, 

treinadores e comunidade externa; 
• 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 USP de Ribeirão 
Preto; 
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• Atividades de Ensino – AEA / AEE / AEF: foi oferecido um total de 102 cursos 

distribuídos entre atividades aquáticas, esportivas e físicas, com a presença de 1.920 
usuários; 

• Programas Comunitários – PEC: participaram 848 usuários distribuídos em 38 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 122 
atendimentos; 

• Núcleos de Atendimentos do CEFER (NACs) – NUAU / NUAE: houve a participação de 
260 pessoas em 18 cursos/eventos. 

• Programa de Férias – PROFE: foram disponibilizados 25 cursos entre atividades 
aquáticas, esportivas e físicas, totalizando 455 usuários; 

• Eventos realizados – EVE: ocorreram 13 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 2.474 pessoas. 

 
 

Tabela 25 – Eventos realizados pelo CEFER em 2015 

Data Atividade 
Nº de 

participantes 

27/03/15 3º Troféu Universitário de Natação da USP Ribeirão Preto 47 

11/04 a 13/06/15 X Torneio de Futsal Feminino do CEFER 96 

12/04/15 XI Caminhada da Saúde 150 

31/05/15 XIII Volta USP Ribeirão Preto 1.200 

12/06/15 V Torneio de Voleibol Misto do CEFER 50 

15/08 a 24/11/15 XXI Torneio de Futsal Masculino do CEFER 252 

16/08/15 X Torneio de Xadrez do CEFER 160 

21/09/15 X Festival de Atletismo 100 

27/09/15 X Caminhada da Primavera 150 

01/10/15 1º Encontro do Dia Internacional do Idoso 110 

03/10/15 XI Torneio de Tênis do CEFER 35 

16/10/15 III Torneio de Basquetebol 3 x 3 do CEFER 28 

08/11/15 3º TriUSP Ribeirão Preto 96 

 
 
 

Tabela 26 – Número de participantes nas atividades e eventos do CEFER em 2015 

Atividades AEN PEC PEFE NAC PROFE EVE Total 

Cursos/eventos 102 38 4 18 25 13 200 

Participantes 1.920 848 122 260 455 2.474 6.079 
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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 USP de Ribeirão Preto. 
 

Tabela 1 – Recursos humanos da DVMANOP 

Setor 
Grupo funcional 

Total 
Básico Técnico Superior 

Chefia da Divisão 3 7 1 11 

Serviço de Áreas Verdes e Meio Ambiente  4 2 0 6 

Seção de Parques e Jardins 21 0 0 21 

Seção de Manutenção Elétrica 8 0 0 8 

Seção de Manutenção Hidráulica 4 1 0 5 

Seção de Manutenção Predial 10 0 0 10 

Seção de Oficinas 2 3 0 5 

Seção de Oficinas de Precisão 5 12 0 17 

Seção de Transportes 15 0 0 15 

Total 72 25 1 98 

 

� 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 às Seções de Parques e Jardins, Manutenção Predial, 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 PUERHE Energia; 

• Controle e distribuição de contas de água (DAERP) às cantinas, aos bancos, ao Museu 
e ao Brazilian Journal; 
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• 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; 
• Emissão de relatório para as cobranças dos serviços prestados pelas Seções da 

DVMANOP; 
• Levantamento de patrimônio dos móveis e equipamentos das Seções da Divisão; 
• 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 da DVMANOP; 
• Acompanhamento e relatório dos boletins de frequência dos funcionários da Divisão; 
• Projetos de manutenção e preservação de áreas verdes. 

 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

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

• Limpeza da área de expansão; 
• Negociação com o DAERP para a revisão da conta de água e tarifa de tratamento de 

esgoto do Campus, com a redução de aproximadamente 50% na conta; 
• Atualização do Cadastro de imóveis para SEF; 
• Fiscalização de obras, como sinalização viária e recuperação asfáltica, construção de 

calçadas, colocação de placas de sinalização, colocação de alambrados. 
 
 

Tabela 2 – Fiscalização de obras concluídas/andamento - PUSP-RP 

Obra 

Fornecimento e instalação do Sistema de Iluminação no Campus  

Construção de calçada da Av. Gov. Lucas Nogueira Garcez 

Pintura de solo e sinalização horizontal do Campus 

Recapeamento asfáltico e tapa-buraco nas vias do Campus 

Rede de águas pluviais no estacionamento do Bloco K da FORP 

Alambrados em diversos locais do Campus  

Rede de esgoto entre a Rua Nova Milaneza e Barragem do Lago 

 
 

Tabela 3 – Fiscalização de obras concluídas – Unidade de Ensino 

Obra 

Reforma do Laboratório de Pesquisa em Dentística da FORP 

Impermeabilização da laje do Bloco F da FORP 
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• Atendimento a 2.230 pedidos de providências emitidos pelas Unidades de Ensino e 
demais Órgãos do Campus e executados pelas Seções que compõem a Divisão conforme 
demonstrado na Tabela 4: 

 
 

Tabela 4 – Pedidos de providências atendidos por Seção 

Seções 
Nº de 

atendimento 

Manutenção Elétrica 500 

Manutenção Hidráulica 367 

Manutenção Predial 194 

Oficinas 194 

Oficinas de Precisão 975 

Total 2.230 

 
 

Tabela 5 – Elaboração de projetos executivos, planilhas orçamentárias e memoriais descritivos 

Unidade Descrição do projeto 

PUSP-RP Reforma da Casa 14 da Rua Napolitana  

PUSP-RP Reforma da sala do Conselho Gestor – prédio da PUSP-RP 

PUSP-RP Construção de bicicletário no Restaurante Universitário 

PUSP-RP Instalação de cabos-guias nos imóveis da PUSP/RP 

PUSP-RP Reforma da Casa 7 da Rua Napolitana  

PUSP-RP Recuperação de pavimentos 

PUSP-RP Revisão do Projeto da Reforma da Casa 12 da Rua Pedreira de Freitas (Casa de Pós-Graduandos) 

PUSP-RP Pintura nos reservatórios de água do Campus  

PUSP-RP Manutenção das pedras pé de moleque na Rua dos Técnicos  

PUSP-RP Impermeabilização dos reservatórios de concreto R1, R2 e R3 

PUSP-RP Troca e manutenção de calha no Bloco F do CREU 

PUSP-RP Construção de ponto de abastecimento de água para combate a incêndio  

PUSP-RP Revisão da reforma e ampliação da rede de esgoto entre a Colônia Nova Milaneza e a Barragem do Lago 

PUSP-RP Reforma de telhado e banheiro da Casa 14 da Rua das Paineiras 

PUSP-RP Troca de fiação da Casa de Hóspedes 

PUSP-RP AVCB e SPDA do CEFER 

PUSP-RP Instalação guarda-corpo no Biotério  

PUSP-RP AVCB e SPDA – Projeto Executivo BCRP 

 
Foram intensos os trabalhos, cabendo destacar a negociação com o DAERP. Com a 

ativação do poço tubular 1, houve um aumento significativo no valor a ser pago ao DAERP, 
pois a alíquota utilizada pela Concessionária foi de 100%, diferente da utilizada no poço 
tubular 2, de 30,08%. Dessa forma, foi solicitada a revisão da conta de água e tarifa de 
tratamento de esgoto do Campus e, após várias reuniões com o DAERP, foi elaborado e 
apresentado pela DVMANOP à Concessionária o cálculo do balanço hídrico para subsidiar a 



Relatório de Atividades 2015 │136 

 

solicitação da revisão, tendo sido deferida a redução de aproximadamente 50% do valor a 
ser pago pela Universidade, ou seja, da média mensal de R$760.000,00 para R$330.000,00, 
uma significativa economia para os cofres públicos. 
 
 
 

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

A manutenção de áreas verdes é desenvolvida em toda a área gramada, ajardinada e 
arborizada do Campus. 
 

� 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 2015 

• 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 e 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 à Polícia Florestal quando da fiscalização na área de 

recomposição; 
• Orientação na área de arborização, reflorestamento, jardinagem e paisagismo nas 

Unidades de Ensino; 
• Participação e orientação técnica na Comissão de Meio Ambiente da PUSP-RP; 
• Acompanhamento e orientação de podas realizadas pela CPFL e pela empresa que 

está realizando o serviço de iluminação no Campus; 
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• Fiscalização e orientação das roçadas mecânicas mensais executadas em toda a área 
do Campus pela empresa terceirizada contratada; 

• Produção de 30 mil mudas florestais nativas para a reposição de árvores extraídas no 
Campus e para reflorestamento; 

• Manutenção de aproximadamente 35 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 a área do Campus e área de expansão; 
• Manutenção da área gramada e jardins em diversas Seções e Serviços da PUSP-RP; 
• 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 de Ensino 

e PUSP-RP; 
• Aplicação de produto para controle de carrapatos e escorpião; 
• Manutenção de vasos das Seções e Serviços da PUSP-RP, UBAS e SESMT-RP; 
• Extração de árvores mortas, podas de levantamento de copa e retirada de galhos 

secos e doentes em árvores; 
• Conservação de aceiros; 
• Plantio de 7.800 mudas de árvores de reposição;  
• 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 prevenção e combate a 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 do prédio da administração FIPASE; 
• Limpeza dos quintais dos imóveis pertencentes à PUSP-RP. 

As Casas das Colônias desocupadas, que necessitam de reforma, estavam sendo 
invadidas pela vegetação ao longo dos últimos anos e os quintais apresentavam grande 
quantidade de entulhos. A Seção de Parques e Jardins realizou importante trabalho de 
limpeza nos quintais, poda da vegetação e retirada de entulhos, visando minimizar os 
riscos de infestação de vetores, como carrapato-estrela, Aedes aegypti, etc. 

 

  
Casas das Colônias antes da limpeza 
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Casas e seus quintais após limpeza 

 
 
 

���� 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 2015 

• Troca da rede aérea de alimentação; 
• Desinstalação de rede subterrânea em vários prédios do Biotério Central e instalação 

no gerador; 
• Instalação de guincho no Biotério Central; 
• Instalação de rede elétrica para câmeras da portaria do Hospital das Clínicas; 
• Revitalização das instalações elétricas da edícula da Casa de Hóspedes; 
• Manutenção dos circuitos da iluminação pública; 
• Reforma da parte elétrica das Casas 109 e 111 da Rua dos Técnicos; 
• Troca da iluminação interna na Casa 31 da Rua Clóvis Vieira; 
• Troca das luminárias do prédio da DVMANOP; 
• Troca de lâmpadas nos prédios da PUSP-RP; 
• Armazenamento, contagem e providências para reciclagem de 20.000 lâmpadas 

fluorescentes; 
• Colocação e retirada de 48 faixas de divulgação em três pontos do Campus. 

 
 
 

���� Seção de Manutenção Hidráulica 

� Principais atividades 

• Manutenção e instalação hidráulicas; 
• Ligações de água e extensão de redes; 
• Instalação e manutenção de redes de esgoto; 
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• 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 realizada por 

empresa terceirizada. 
 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

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

• Participação efetiva na negociação com o DAERP para a revisão da conta de água e 
tarifa de tratamento de esgoto do Campus, com a redução de aproximadamente 50% 
na conta; 

• Desobstrução da rede de esgoto da Rua Paineiras; 
• Conserto e manutenção da válvula do R3; 
• Troca da boia elétrica do R1; 
• Fiscalização do serviço terceirizado de análise da qualidade de água realizada por 

empresa terceirizada; 
• Manutenção da dosadora do cloro do R3; 
• Conserto da rede do Mirante; 
• Troca do registro da rede de irrigação; 
• Conserto de vazamento no Mirante; 
• Desentupimento da rede de esgoto do CREU; 
• Limpeza da caixa de gordura do CREU; 
• Realização de 1.119 análises de cloro e PH na água potável do Campus; 
• Realização de 364 leituras nos hidrômetros dos poços para controle de vazamento. 

 
 
 

���� Seção de Manutenção Predial 

� Principais atividades 

• Manutenção, reforma e ampliação 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 2015 

• Reforma de alvenaria e pintura da Casa 109 da Rua dos Técnicos; 
• Reforma de alvenaria e pintura da Casa 111 da Rua dos Técnicos; 
• Reforma de alvenaria e pintura da Casa 12 da Rua das Paineiras; 
• Reforma de alvenaria e pintura no Biotério Central; 
• Reforma de alvenaria e revestimento de parede na Creche Carochinha; 



Relatório de Atividades 2015 │140 

 

• Reforma de alvenaria e pintura na Casa 4 da Rua Prof. Pedreira de Freitas; 
• Reforma de alvenaria no prédio do laboratório do Biotério Central; 
• Demolição da lixeira de alvenaria situada entre a Biblioteca Central e o prédio da FEA-

RP; 
• Demolição de garagem e construção de calçadas na Casa 7 da Rua Prof. Pedreira de 

Freitas – Casa de Hóspedes Estrangeiros; 
• Manutenção frequente nos telhados de diversos imóveis da PUSP-RP. 

 
 
 

���� Seção de Oficinas 

A Seção de Oficinas é dividida em dois setores: 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 2015 

• Fiscalização dos serviços terceirizados de manutenção de ar condicionado; 
• Manutenção de câmaras frias do Restaurante Universitário; 
• Conserto de freezers das Seções da PUSP-RP; 
• Conserto de equipamentos refrigeradores do Restaurante Universitário; 
• Manutenção dos bebedouros e purificadores de água da PUSP-RP; 
• Conserto de equipamentos de laboratórios das Unidades de Ensino: 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; 
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• Confecção, reparo e instalação de peças em chapas de metal, ferro galvanizado; 
• Confecção de esquadrias, portões, grades. 

 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

• Conserto da ferragem da torre de monitoramento; 
• Confecção de corrimão para o Departamento de Saúde;  
• Adequação das portinholas do Capivaroduto; 
• Confecção de tampas metálicas para as caixas de gordura da Creche Carochinha; 
• Manutenção dos carrinhos de transporte de refeições e dos carros térmicos do 

Restaurante Universitário. 
 
 
 

���� Seção de Oficinas de Precisão 

� Principais atividades 

• Confecção de materiais e reparos de equipamentos em acrílico, principalmente nas 
áreas de eletroforese e radiologia; 

• Confecção e manutenção de materiais em chaparia, soldas em geral e serviços de 
pequeno porte em serralheria; 

• Confecção de aparelhos para laboratório, consertos de vidrarias danificadas e 
atendimento aos variados projetos de pesquisa; 

• Elaboração de projetos, construção e manutenção de equipamentos e sistemas 
especiais na área de mecânica, eletrônica, vidraria; 

• Elaboração de projetos, construção e manutenção de móveis e artefatos de 
madeiras. 

 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

Eletrônica 

• Confecção de aparelho de controle de temperatura; 
• Confecção de aparelho que controla luz; 
• Conserto de caixa de esquiva; 
• Conserto de plataforma de acrílico; 
• Conserto de espectrofluorímetros; 
• Conserto de HPLC; 
• Conserto de bomba de vácuo; 
• Calibração de aparelho dinamômetros; 
• Ajuste de 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; 
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• Conserto de aparelhos de áudio e vídeo em geral; 
• Conserto de aparelho espectrofotometria; 
• Conserto de absorbância atômica; 
• Conserto de aparelhos de controle de laser: centrífugas, controlador de temperatura; 
• Conserto de ultrassons; 
• Conserto de fonte eletroforese, monitores de informática, multimídia. 

 

Manutenção 

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

 

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. 
 

Mecânica 

• Confecção de placas de acrílico para suporte de lâminas de vidro e de pino livre para 
mola simples; 

• Confecção de suporte de lâminas individuais de vidro; 
• Confecção de plataforma de acrílico para teste de ratos; 
• Confecção de cubas de eletroforese; 
• Confecção de fonte de eletroforese; 
• Confecção de dispositivo de microtração; 
• Confecção de ganchos para banho de órgãos; 
• Confecção de pentes e espaçadores para minigel de poliacrilamida para sistema 

HOEFER; 
• Confecção de suporte de acrílico para cânulas-guia: presilhas de fixação de haste; 
• Cortes de tubo de ensaio, hastes de macerador de tecidos: adaptador e acessório 

para cédula de carga; 
• Confecção de placas de vidros para fonte de eletroforese; 
• Usinagem de ossos para peças de ensaio; 
• Confecção de dispositivos para ensaios dinâmicos diversos; 
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• Corte de cânulas para estudos fisiológicos; 
• Confecção de big jack; 
• Confecção de guilhotinas; 
• Confecção de contentores de inox para cobaias; 
• Condicionamento de peças anatômicas (suporte Mulligan) para a revitalização do 

Museu de Anatomia Humana; 
• Confecção de ofidiário; 
• Confecção de base para teste de oftalmologia; 
• Confecção de triturador de ossos; 
• Confecção de refletores para plantas (suporte); 
• Confecção de suporte de base para microscópio; 
• Confecção de suporte de pipeta; 
• Confecção de matrizes para injeção de silicone, caixas de acrílico para colagem e 

ajustes em geral; 
• Confecção de registros hidráulicos, peças para trator, escavadeiras, veículos e outros 

equipamentos. 
 

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. 

 
 

 
Polariscópio 
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Aparelho para envelhecimento de corpo de prova (dente) 

 
 

 
Dedo de prova normalizado (dedo de ensaio padrão) 

 
 

 
Caixa de exposição (comportamento animal) 
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Prensa para teste de nervo ciático 

 
 

 
Mesa de secagem de vidrarias em polipropileno 

 
 
 

   
Caixas para desfibrilador 

 
 
 

���� Seção de Transportes 

A Seção de Transportes realiza a gestão de serviços vinculados a transporte e logística 
necessários para o funcionamento da Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto e da 
Universidade e também a gestão de veículos oficiais da frota própria, conforme orientações 
do Manual de Normas e Procedimentos de Utilização de Veículos Oficiais, e da frota locada, 
conforme contrato de prestação deste serviço, subordinada à Divisão de Manutenção e 
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Operação (DVMANOP) e em contato direto com o Serviço de Administração de Transportes 
(SAT/DA-USP). 

A Seção possui uma frota diversificada composta por ônibus circulares e rodoviários, 
micro-ônibus, caminhões, vans, veículos de pequeno porte e motocicletas. 
 

Tabela 6 – Veículos da frota da PUSP-RP 

Tipo de veículo 
Frota 

própria 
Locado 

Reserva 
técnica 

Total 

Motocicleta  6 0 0 6 

Automóvel 1 7 1 9 

Caminhão 6 0 0 6 

Ônibus urbano (circular) 2 0 0 2 

Pick-up (camioneta) 7 7 0 14 

Van (micro-ônibus) 1 0 0 1 

Van (furgão) 1 0 0 1 

Total 24 14 1 39 

 
Tabela 7 – Veículos da frota do Sistema de Empréstimo de Veículos (Pool) 

Tipo de veículo 
Frota 

própria 
Locado 

Reserva 
técnica 

Total 

Automóvel 1 4 0 5 

Caminhão 2 0 0 2 

Micro-ônibus 1 0 0 1 

Pick-up (camioneta) 1 2 0 3 

Van 4 1 0 5 

Total 9 7 0 16 

 
Tabela 8 – Veículos sob a responsabilidade da Seção de Transportes da PUSP-RP 

Tipo de frota 
Frota 

própria 
Locado 

Reserva 
técnica 

Total 

PUSP-RP 24 14 1 39 

Pool – Polo Ribeirão Preto 9 7 0 16 

Total 33 21 1 55 

 

� Principais atividades 

• Atendimento telefônico e orientação aos usuários dos serviços de transportes do 
Campus; 

• Elaboração de ofícios, folhas de informação, pedidos de providência, chamados 
técnicos e tramitação de processos e protocolados; 

• Elaboração e acompanhamento de atividades relacionadas à área de recursos 
humanos, como boletim de frequência, controle de horas extras, acordos de 
compensação e demais documentações dos funcionários da Seção; 

• Agendamento de atividades e atendimentos da rotina para o funcionamento da 
gestão de transportes por meio de solicitações via e-mail e via sistema Frota; 
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• Emissão de controles de tráfego para regularização da utilização dos veículos 
conforme as normas vigentes;  

 
Tabela 9 – Número de controle de tráfego 

emitido para os veículos da PUSP-RP de 2014 a 2015 

Ano 
Nº de controle de 
tráfego emitido 

2014 7.545 

2015 7.555 

 
• Realização de atendimentos internos e externos ao Campus, tais como viagens e 

transporte de passageiros, animais, documentos, materiais. Para suprir as 
necessidades da Universidade, existe uma rotina composta por alguns serviços 
essenciais; 

• Disponibilização de um motorista à Seção Técnica de Informática da PUSP-RP para 
facilitar a locomoção dos técnicos nos atendimentos realizados e para transportar 
equipamentos; 

• Disponibilização de um motorista ao Biotério Geral para os atendimentos de entrega 
de animais, ração e maravalha; 

• Realização diária de serviço de comunicação entre as Seções, transportando 
documentos da Seção de Expediente até as Unidades de Ensino, Serviços e Seções do 
Campus;  

• Entrega e retirada de materiais e correspondências às agências de Correios. 
• Atendimentos a serviços do Gabinete do Prefeito do Campus; 
• Disponibilização de veículos com adaptações especiais para atendimento a algumas 

seções especificas, como os serviços de hidráulica, elétrica, segurança, transporte de 
animais e resíduos; 

• Apoio a eventos culturais e esportivos realizados no Campus, como jogos, corridas, 
caminhadas, visitas monitoradas, apresentação dos Corais, realizados pela PUSP-RP e 
demais Unidades, além de viagens para essa finalidade; 

 
Tabela 10 – Atendimentos e viagens realizadas pelos motoristas da PUSP-RP 

Mês 
Nº de 

viagem 
Nº de 

atendimento 

janeiro 11 126 

fevereiro 11 181 

março 20 213 

abril 15 219 

maio 10 231 

junho 8 238 

julho 10 208 

agosto 21 273 

setembro 16 272 

outubro 13 232 

novembro 13 215 

dezembro 5 182 

Total 153 2.590 
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Tabela 11 – Viagens realizadas para atendimento aos Órgãos Centrais 

lotados no Campus USP de Ribeirão Preto 

Órgãos Centrais lotados no 
Campus USP-RP 

Nº de viagens 

Agência USP de Inovação 5 

EAD – Polo Ribeirão Preto 10 

Procuradoria Geral - Reitoria 1 

SESMT 3 

SGA - USP Recicla 9 

SAS – Creche Carochinha 10 

Total 38 

 
 

Tabela 12 – Viagens realizadas para atendimento às Unidades do Campus 

Unidade 
Nº de 

viagens 

FCFRP 15 

FEA-RP 22 

FFCLRP 4 

FMRP 2 

PUSP-RP 70 

Unidades diversas 2 

Total 115 

 
 

Gráfico 1 – Viagens realizadas pelos motoristas da PUSP-RP 

 
 

11%
6%

6%

7%

10%

14%

46%

Ag. USP Inovação + PG/Reitoria + SESMT +
FFCLRP + FMRP + Unidades diversas

EAD – Polo/RP

SGA - USP Recicla

SAS – Creche Carochinha

FCFRP

FEA-RP

PUSP-RP



149 │Relatório de Atividades 2015 

 

• Fiscalização do serviço de ônibus circular do Campus realizado por empresa 
terceirizada (Rápido D’Oeste). Esse serviço de atendimento de transporte interno é 
composto por 3 ônibus circulares adaptados, sendo que dois veículos funcionam de 
segunda a sexta-feira, das 6h20 às 23h40, e o outro, das 10h30 às 14h00, para 
atender à demanda gerada no horário do almoço, além de 3 funcionários 
terceirizados para condução desses veículos;  

• Verificação e regularização de documentação obrigatória a todos os condutores de 
veículos oficiais da PUSP-RP, sendo atualmente um total de 86 ativos no sistema, 
entre motoristas, agentes de vigilância e autorizados; 

• Apoio à Guarda Universitária e às demais Seções que utilizam veículos oficiais em 
suas rotinas de fiscalização, segurança, transporte e locomoção no Campus; 

• Emissão de relatório para as cobranças dos serviços de transportes prestados aos 
Órgãos e Unidades diversas do Campus; 

• Inspeção e manutenção de instalações e equipamentos para realização da limpeza 
dos veículos; 

• Realização de serviços de manutenção mecânica dos veículos oficiais da frota e apoio 
aos veículos das demais Unidades do Campus; 

• Elaboração de orçamentos de peças e serviços referentes às manutenções de 
veículos oficiais; 

• Elaboração, acompanhamento e execução de atividades relacionadas aos processos 
de infrações e multas junto aos departamentos de trânsito nacional, estadual e 
municipal de todos os veículos da frota; 

• Inspeção técnica semanal dos geradores de energia pertencentes à PUSP-SP para 
verificação do seu correto funcionamento e níveis de combustível e fluídos; 

• Gerenciamento do Posto de Combustíveis da PUSP-RP; 
• Armazenamento de combustíveis, óleos e fluídos veiculares; 
• Realização de abastecimentos dos tratores e máquinas agrícolas; 
• Fornecimento de combustível para abastecimento de geradores de energia das 

demais Unidades do Campus; 
• Levantamento de dados e níveis de combustíveis, visando orientar sobre a 

necessidade de compra e aquisição de produtos; 
• Gestão dos cartões de abastecimento de todos os veículos oficiais por meio do site 

Ecofrotas (cadastro de senhas, condutores e veículos; distribuição de créditos; 
controle de notas); 

• Atualização e verificação de lista de postos de combustíveis conveniados para correto 
abastecimento dos veículos conforme orientação contratual; 

• Gerenciamento do Sistema de Empréstimo de Veículos ou Pool, Polo Gestor de 
Ribeirão Preto, implantado pela Reitoria, para uso compartilhado de veículos oficiais 
por todas as Unidades de Ensino e Pesquisa da USP. 

• Agendamento, vistorias e preparação de veículos para utilização das demais 
Unidades do Campus; 

• Manutenção mecânica dos veículos oficiais da frota própria do Pool; 
• Agendamento e acompanhamento de serviços de manutenção da frota de veículos 

locados do Pool; 
• Orientação de procedimentos aos usuários solicitantes do Sistema de Empréstimo de 

Veículos; 
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• Cadastramento de cartões coringa para abastecimento de veículos; 
• Gerenciamento e acompanhamento da quilometragem percorrida pelos veículos 

utilizados no sistema Frota. 
 
 

Tabela 13 – Viagens de Unidades atendidas com veículos da frota 
sob a responsabilidade da Seção de Transportes (motoristas das Unidades) 

Unidade 
Nº de 

viagens 

Agência USP de Inovação (Reitoria – Capital) 1 

CeTI-RP  9 

FCFRP 9 

FEA-RP 6 

FFCLRP 6 

FMRP 15 

FDRP 11 

EERP 5 

FORP 6 

EEFERP 14 

Total 82 

 
 
 
 

Gráfico 2 – Viagens de Unidades com veículos da PUSP-RP 
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� Principais ações desenvolvidas em 2015 

• Participação de funcionários como membros da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes da PUSP-RP; 

• Levantamento e instrução para redução, troca e substituição contratual de veículos 
locados;  

• Acompanhamento de edital de licitação e contratação de empresa para prestar o 
serviço de ônibus circular no Campus; 

• Verificação e providências para transferência de um caminhão do Campus da Capital 
à PUSP-RP para auxiliar na prestação de serviços da Seção de Manutenção Elétrica e 
da Seção de Parques e Jardins. 
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���� DIVISÃO FINANCEIRA – DVFINAN 
 
Missão 
 

Buscar a excelência na gestão de finanças e materiais, visando à otimização de 
recursos, à eficácia no atendimento e ao cumprimento da legislação vigente. 
 

Tabela 1 – Recursos humanos da DVFINAN 

Setor 
Grupo funcional 

Total 
Básico Técnico Superior 

Chefia da Divisão 1 1 0 3 

Serviço de Material 1 6 0 6 

Seção de Almoxarifado 0 3 0 3 

Seção de Compras 0 2 0 2 

Seção de Patrimônio 1 2 0 3 

Seção de Contabilidade 0 4 1 5 

Seção de Tesouraria 2 2 0 4 

Total 5 20 1 26 

 
A Divisão conta com dois pregoeiros designados pelo Magnífico Reitor e outros 

quatro designados pelo Prefeito do Campus que, em conjunto com a equipe de apoio, são 
responsáveis pela elaboração e coordenação das licitações na modalidade de Pregão, além 
de coordenarem todos os demais procedimentos licitatórios realizados pela Prefeitura do 
Campus, 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 dos setores de Almoxarifado, Compras, Contabilidade, Contratos, 
Licitações, Materiais, Patrimônio e Tesouraria; 

• Revisão, criação e monitoramento de rotinas de trabalho, visando à agilização e 
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), UBAS (Médico e 
Odontológico), Procuradoria Geral, SEF-DVER/RP, EAD, USP Inovação, IEA e USP 
Recicla. 

 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

• Participação de funcionários no Grupo de Trabalho composto pelo Conselho Gestor 
do Campus para elaboração da Revisão do Orçamento de 2015 da PUSP-RP que foi 
apresentada na 33ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor, no dia 10 de junho de 
2015; 
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• Execução orçamentária: devido ao contingenciamento orçamentário, a gestão eficaz 
por meio do controle dos recursos orçamentários foi essencial para a manutenção 
dos serviços das diversas áreas que compõem a PUSP-RP, implicando planejamento 
conjunto com as demais Divisões no estabelecimento de critérios claros de 
prioridades para execução dos projetos e aquisição de materiais. 

 
 

Tabela 2 – Contratos terceirizados 

Empresa Serviços 
Nº de 

funcionários 

Pluri Serviços Ltda. Limpeza, asseio e conservação predial 44 

SS Forte Adm. Tecnol. EIRELE ME Controle, operação e fiscalização de portarias 31 

Atento São Paulo Serviços de Segurança Patrimonial Ltda. Vigilância e segurança patrimonial 88 

H.P. Calado ME Limpeza de piscina 1 

Pluriserv Serviços Ltda. 
Higienização de utensílios do Restaurante 
Universitário 

22 

Izabel Regina Signorini Sertãozinho ME Corte e poda de árvores 9 

Proserviços Gerenciamento Empresarial EIRELE EPP Limpeza e higienização de caixas de criação 22 

Rápido D'Oeste Ltda. Serviços de transporte urbano - circular 3 

 
 

Tabela 3 – Compras realizadas 

Nº de Processos 
abertos 

Itens 
adquiridos 

Valor efetivado 
(R$) 

410 2.600 17.479.254,29 

 
 

Tabela 4 – Compras realizadas por modalidade de licitação de 2013 a 2015 

Modalidade de 
licitação realizada 

2013 2014 2015 

Concorrência 1 0 0 

Convite 6 2 3 

Pregão 66 47 74 

Tomada de Preços 7 1 3 

 
 

Tabela 5 – Empenhos emitidos 

Tipo de empenho Quantidade 
Valor empenhado 

(R$) 

Adiantamento 52 103.059,29 

Estimativo 285 16.075.901,08 

Ordinário 549 1.300.293,92 

Total 886 17.479.254,29 
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Tabela 6 – Empenhos efetivados por embasamento legal 

Embasamento Quantidade 
Valor empenhado 

(R$) 

Convites 3 79.662,17 

Pregões 272 11.883.681,50 

Pregões - acréscimos 10 252.512,21 

Tomada de Preço 1 324.988,20 

Dispensas - compras diretas 502 709.039,04 

Dispensas - engenharia 3 15.500,00 

Multas de trânsito 5 570,38 

Auxílio a professor visitante 1 136,00 

Auxílio financeiro a aluno 4 3.499.000,00 

Diárias 5 42.671,06 

Registro de Preços - compra ata 14 175.177,80 

Taxas 3 107.149,32 

Adiantamento 52 103.059,29 

Regime de Quilometragem 2 356,53 

Indenizatório 5 278.781,74 

Geral 2 1.305,5 

Seguro - DPVAT 2 5.663,55 

Total 886 17.479.254,29 

 
Apesar do contingenciamento no mês de setembro e fechamento precoce do 

orçamento de 2015, o resultado mostrou-se satisfatório, principalmente levando em 
consideração 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, atingiram 5,33% 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 2015 ocorreu um ajuste significativo 
para melhor enquadramento dos gastos nesta modalidade. 
 

Tabela 7 – Valores empenhados por modalidade e embasamento de 2013 a 2015 

Modalidade 
2013 2014 2015 

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

Dispensa 3.062.705,86 7,61 3.796.367,80 23,96 4.660.173,12 26,66 

Adiantamento 330.009,90 0,82 116.942,35 0,74 103.059,29 0,59 

Licitações 35.866.036,05 82,39 11.224.040,77 70,85 12.716.021,88 72,75 

Inexigibilidade 993.252,00 2,47 704.898,60 4,45 0,00 0,00 

 
As receitas arrecadadas pelos Serviços da Prefeitura do Campus são revertidas para 

manutenção dos próprios Serviços com a aquisição de materiais, matérias-primas e ainda 
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para investimento na compra de novos equipamentos e melhoria da infraestrutura dos 
locais para melhor atendimento dos usuários. 
 
 

Tabela 8 – Receitas diversas recebidas 

Tipo de receita Valor (R$) 

Serviços prestados 

Fornecimento de animais - Biotério 763.290,80 

Fornecimento ração - Biotério 13.470,57 

Hospedagem - Casa de Hóspedes 153.170,00 

Prestação de serviços - Oficinas de Precisão 12.872,25 

Comutação Bibliográfica - Biblioteca Central 1.284,00 

Cópias reprográficas 689,10 

Tratamento de Resíduos Químicos - LRQ 7.387,96 

Vendas de tickets – Restaurante Universitário 745.846,20 

Permissão de uso Espaços da Universidade 402.365,19 

Taxa de consignação Moradias de funcionários 99.108,37 

Outros 

Multas cobradas de fornecedores 10.195,02 

Taxa de fornecimento de editais licitatórios 435,00 

Taxas diversas 11.254,00 

Reembolsos diversos 14.879,48 

Pagamento de água 6.130,20 

Recebimento energia elétrica 2.703,72 

Venda de inservíveis 3.000,00 

 
 
 

Gráfico 1 – Valores por tipo de receita 
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Tabela 9 – Saldos dos grupos orçamentários do Tesouro 

Grupo orçamentário 
31/12/2013 

(R$) 
31/12/2014 

(R$) 
31/12/2015 

(R$) 

0 Básico 3.618.495,24 744.033,69 616.646,00 

1 Manutenção Predial 2.510.893,47 459.408,95 589.529,02 

2 Segurança 360.126,49 47.832,06 39.767,35 

3 Informática 9.742,16 19.857,09 4.260,60 

4 Treinamento 192,13 128,06 900,00 

8 Restaurante 1.629.978,93 285.495,58 1.326.479,01 

9 Creche Carochinha 0,00 0,00 247.650,65 

31 Contratos Terceirizados 0,00 0,00 35.130,64 

57 Projetos Especiais 1.849.673,81 833.210,47 150.245,67 

62 Assessoria Cultural 0,00 0,00 18.069,57 

128 Infraestrutura Externa 0,00 0,00 127.683,19 

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

169 Programa de Gestão Ambiental 0,00 0,00 165.510,26 

174 Acréscimos Orçamentários 3.122.667,65 1.453.885,12 1.494.939,87 

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

222 Permanência Estudantil 2.927.139,36 29.800,00 0,00 

231 Manutenção do Sistema Viário 547.576,56 489.108,95 341.993,97 

239 Manutenção Áreas Externas 517.102,94 849.999,00 940.419,39 

259 Despesa com Transportes 0,00 0,00 99.053,16 

261 Manutenção e conservação veículos 0,00 0,00 2.799,95 

404 Projetos Especiais 0,00 0,00 1.670,40 

507 Obras e Instalações 0,00 0,00 200.000,00 

Total 17.162.763,50 5.212.758,97 7.482.528,20 

 
Tabela 10 – Saldos dos grupos orçamentários da Receita 

Grupo orçamentário 
31/12/2013 

(R$) 
31/12/2014 

(R$) 
31/12/2015 

(R$) 

0 Básico 4.792.933,89 3.333.443,19 4.407.567,37 

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

2 Segurança 0,01 0,00 0,00 

3 Informática 0,01 0,00 0,00 

4 Treinamento 1,28 0,00 0,00 

8 Restaurante 2.169.124,59 1.926.810,34 3.073.969,80 

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

107 Taxa Consignações 476.989,81 424.046,69 672.507,33 

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

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

Total 10.643.153,88 5.684.300,22 8.154.044,50 
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���� Serviço de Material 

� Principais atividades 

• Coordenação, organização e controle das atividades, bem como 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, 
convite, tomada de preço e concorrência) para as licitações, como também os 
contratos de bens e serviços, necessários às aquisições e fornecimentos de curto e 
longo prazo; 

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

• Acompanhamento das atas de registro de preços de materiais da PUSP-RP, realizando 
pesquisa de preços e publicidade trimestral; 

• 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, consumo de ração, maravalha e 
animais de laboratório, e horas extras (planilhas Excel e tramitação dos processos a 
todas as Unidades consumidoras). 

 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

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

• Participação de funcionários no Grupo de Trabalho composto pelo Conselho Gestor 
do Campus para elaboração da Revisão do Orçamento de 2015 da PUSP-RP que foi 
apresentada na 33ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor, no dia 10 de junho de 
2015; 

• Realização de Pregões no 4° trimestre de 2015, visando ao abastecimento do Campus 
no início do Exercício Orçamentário 2016, evitando assim possíveis problemas com a 
falta de material para atender o público-alvo; 

• Foi providenciada a licitação para o fornecimento de refeição preparada. O Edital 
deste certame foi elaborado pelo Serviço de Material em conjunto com a Seção de 
Alimentação, servindo de modelo para outras Unidades pelo seu pioneirismo;  

• Com as novas orientações emanadas do DF-RUSP, o Serviço de Material passou a ser 
o setor responsável por todas as licitações da PUSP-RP, sendo incluídas nesse ano as 
obras e serviços de engenharia. 
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Tabela 11 – Compras e licitações realizadas de 2013 a 2015 

Modalidade de licitação 2013 2014 2015 

Convite 4 1 4 

Convite - Acréscimos 2 1 0 

Dispensa 0 0 0 

Dispensa - Engenharia 7 5 3 

Dispensa "Compra Direta" 540 261 302 

Inexigibilidade 1 1 1 

Inexigibilidade - Acréscimos 0 0 0 

Pregão 93 47 74 

Pregão - Acréscimos 15 6 7 

Registro de Preços - Compra Ata 14 34 13 

Tomada de Preços 6 3 4 

Tomada de Preços - Acréscimos 9 11 0 

Concorrência 0 1 0 

Concorrência - Acréscimos 0 1 0 

Total 691 372 408 

 
Houve aumento na quantidade de licitações realizadas em 2015 em comparação ao 

ano de 2014. Com as novas políticas de compras implantadas pela Prefeitura do Campus em 
conjunto com as demais Divisões, foi possível atender diversas necessidades do Campus, 
respeitando-se as prioridades determinadas no Planejamento da PUSP-RP no início de 2015. 

Destaca-se o retorno da utilização do Pregão em sua modalidade eletrônica, uma vez 
que em 2014 seu uso estava suspenso por conta de problemas de compatibilidade entre o 
sistema MercúrioWeb e o sistema de licitações eletrônicas do Banco do Brasil, antiga 
plataforma utilizada. Atualmente, a Universidade utiliza a BEC (Bolsa Eletrônica de Compras) 
como ferramenta de aquisição por meio da modalidade eletrônica. 

Outro destaque quanto às atividades do Serviço de Material é a economia obtiva nas 
licitações de contrato de serviços e materiais em média de 19% e nas licitações de obras em 
média de 27%, totalizando a economia no valor de R$2.025.871,87. 
 
 

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

estoque; 
• Elaboração de documento de entrada de materiais no sistema Mercúrio; 



159 │Relatório de Atividades 2015 

 

• 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; 
• Instrução de processos de cobrança mensal referentes aos materiais retirados pelo 

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

• 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; 
• Inventário anual de consumo de materiais, bem como o levantamento físico 

trimestral por amostragem do estoque existente. 
 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

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

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

 
Tabela 12 – Prestação de serviços de 2013 a 2015 

Atividade 2013 2014 2015 

Requisições de materiais atendidas 2.788 2.186 2.426 

 
Tabela 13 - Balanço Movimentação Financeira de 2013 a 2015 

 2013 (R$) 2014 (R$) 2015 (R$) 

Entrada 1.411.019,12 1.287.195,58 1.357.918,09 

Saída 1.432.357,46 1.320.811,16 1.330.924,53 

Saldo inicial 654.857,34 633.519,00 599.903,42 

Saldo final 633.519,00 599.903,42 626.896,98 

 
 

���� Seção de Compras 

� Principais atividades 

• Recebimento, triagem e análise das requisições de compras enviadas via sistema. 
Tais demandas são oriundas das Seções da Prefeitura do Campus e demais Órgãos da 
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USP lotados no Campus, como SAS (Creche Carochinha), UBAS Médico e 
Odontológico, SESMT-RP, Programa USP Recicla, IEA-Polo Ribeirão Preto e EAD; 

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

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

• Execução dos procedimentos de compra direta – dispensa de licitação, assim como 
em alguns casos de Pregões - planejamento de demanda acima de R$ 8.000,00; 

• Pesquisa de preços, elaboração de editais/documento de compra, sessão pública via 
BEC/SP; 

•  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 do 
Superior, abertura de processo e o empenhamento da despesa. 

 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

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

• Aumento do banco de fornecedores, prezando a concorrência e o menor preço; 
• Auxílio direto aos requisitantes na elaboração das requisições de compras diante da 

adequação do Cadastro de Materiais USP ao Siafísico (banco de dados BEC/SP); 
• Levantamento das requisições pendentes (80 requisições) para priorização pelas 

Divisões da PUSP-RP. 
 

Tabela 14 – Prestação de serviços de 2013 a 2015 

Atividade 2013 2014 2015 

Compras por Dispensa de Licitação (concluídas) 193  259  304 

Compras por Pregão (processos) 0 12  15 

Requisições enviadas a Compras 0 0 1.360 

Requisições atendidas 1.882  1.080 1.280 

Requisições por Dispensa de Licitação 540  768 858 

Requisições compradas por Adiantamento 543 370 362 

Requisições atendidas por Pregão 0 0 60 

 
Os dados apurados demonstram sensível aumento, tanto no número de Compras por 

Dispensa de Licitação como no número de Pregões realizados pela Seção, garantindo a 
prestação dos serviços aos requisitantes. 
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���� Seção de Patrimônio 

� Principais atividades 

• Recebimento de processos de aquisição, transferências externas, doações e baixa de 
materiais permanentes, bem como os referidos andamentos; 

• Recebimento de materiais permanentes, verificação da documentação fiscal correta; 
• Incorporação de materiais permanentes ao Patrimônio da Prefeitura do Campus, 

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

• Avaliação de bens em desuso para baixa; 
• Orientação aos usuários quanto à regularização de bens sob sua responsabilidade; 
• Levantamento físico dos materiais permanentes da PUSP-RP; 
• Atendimentos aos pedidos de providência para transferências internas de materiais 

permanentes da PUSP-RP; 
• Cadastro de dependências. 

 
Tabela 15 – Prestação de serviços de 2013 a 2015 

Atividade 2013 2014 2015 

Transferência de responsabilidade de bens 1.070 9.612 2.601 

Incorporação de Bens Patrimoniais 1.127 636 270 

Processos diversos (contrapartida, baixa, doação, passagem, 
compra, liquidação de despesa) 

280 125 109 

Total 2.477 10.373 2.980 

 
 
 

���� 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 possíveis irregularidades relativas a questões 
licitatórias, fiscais e financeiras; 

• Orientação sobre procedimentos a serem observados a fim 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 (IR, IPI, ICMS, ISS, INSS), utilização de adiantamentos; 

• Recebimentos e pagamentos diversos relativos à Execução Orçamentária; 
• Consolidação da Liquidação de Despesa no sistema Mercúrio; 
• Conferência de editais das licitações; 
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• Execução e acompanhamento orçamentário por meio de planilha eletrônica, com 
controle de saldos; 

• 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 por 
meio 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 referente a recursos extraorçamentários recebidos (planilhas 
Excel). 

 

� Principais ações desenvolvidas em 2015 

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

• Recebimentos e pagamentos diversos relativos à Execução Orçamentária; 
• Pagamentos a fornecedores; 
• Conferência da movimentação de bens patrimoniados: incorporação, transferência e 

baixa; 
• Participação da Seção de Contabilidade nas reuniões com os Chefes Técnicos, 

Gabinete e Divisão Financeira para melhoria quanto à orientação sobre o uso e 
recebimento de recursos, esclarecimento dos procedimentos e de dúvidas 
relacionadas à execução orçamentária; 

• Acompanhamento efetivo da execução do Planejamento da PUSP-RP, zelando pela 
oneração correta dos grupos orçamentários; 

• Participação de funcionários no Grupo de Trabalho composto pelo Conselho Gestor 
do Campus para elaboração da Revisão do Orçamento de 2015 da PUSP-RP que foi 
apresentada na 33ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor, no dia 10 de junho de 
2015; 

 
Tabela 16 – Comparativo de serviços/documentos gerados e/ou transitados pela Seção de 2013 a 2015 

Atividade 2013 2014 2015 

Dispensas inspecionadas 548 266 301 

Convites inspecionados 06 2 3 

Tomadas/Concorrências Inspecionadas 14 3 3 

Pregões inspecionados 70 53 80 

Registros de Preços inspecionados 34 22 13 

Empenhos 1.116 658 887 

Pagamentos 2.921 2.663 2.199 

Conferência de Adiantamentos 47 14 52 

Remanejamentos Emitidos 393 266 292 

Remanejamentos Recebidos 659 599 509 

Total 5.808 4.546 4.339 
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Com a retração orçamentária e conforme orientação do Departamento Financeiro da 

Reitoria, houve mudanças significativas nos procedimentos quanto a reservas, passando-se a 
adotar reserva por indicação para licitações nas quais os objetos se referem às despesas do 
exercício do ano seguinte. 

Outro procedimento adotado, devido à escassez de recursos, foi a anulação parcial 
de reservas de licitação que, por motivos outros, ainda não haviam sido finalizadas, 
adequando o valor previsto da despesa para o ano orçamentário em vigência, liberando 
assim recursos para outras demandas da PUSP-RP. 
 
 

����Seção de Tesouraria 

� Principais atividades 

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

• 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), UBAS (Médico e 
Odontológico), SESMT-RP, Procuradoria Geral; 

• Recebimentos e posterior recolhimento à Reitoria dos serviços prestados pela PUSP-
RP, como os das Casas de Hóspedes, da Seção de Oficinas, do Biotério Geral, do 
Restaurante Universitário, da Seção de Parques e Jardins, consumo de água 
estipulado pela Divisão de Manutenção e Operação e diversas taxas de áreas locadas 
a terceiros, como os aluguéis do 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 a UBAS (Médico e Odontológico), SESMT-RP e Procuradoria Geral. 

 
Tabela 17 – Principais atividades desenvolvidas pela Seção de Tesouraria de 2013 a 2015 

Atividade 2013 2014 2015 

Empenhos por Adiantamento 47 13 52 

Anulação de Saldos de Empenhos 47 13 50 

Elaboração de Recibos – Receita 1.313 1.283 1.473 

Elaboração de Guias Recolhimento – Receita 318 125 488 

Guia de Recolhimento – Prestação de Contas 46 12 50 

Prestação de Contas 47 13 50 

Cheques emitidos 997 491 387 

Cobranças diversas 27 27 12 
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