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APRESENTAÇÃO 

 

 

O relatório apresentado pela Prefeitura do Campus Administrativo de 

Ribeirão Preto (PCARP) contém o conjunto de atividades realizadas pelas diferentes 

divisões que a compõem. Em primeiro lugar, observa-se que as atividades foram 

inúmeras, variando desde atividades de manutenção, administrativas, até às 

acadêmicas. Em segundo lugar, constata-se que as diferentes divisões que compõem 

a PCARP têm, invariavelmente, uma forte interação com os segmentos administrativos 

de todas as unidades de ensino, o que torna suas atividades imprescindíveis para a 

manutenção, progresso e desenvolvimento do Campus. Terceiro, a PCARP mantém 

uma interface dinâmica com vários segmentos sociais do Município de Ribeirão Preto e 

Região e, também, com os demais órgãos administrativos e acadêmicos da Reitoria.  

Especificamente no que concerne às atividades propostas, bem como 

referente às atividades realizadas ao longo deste último ano, se pode constatar, 

facilmente, que a rigor todas as atividades planejadas foram alcançadas. Isto atesta o 

dinamismo, a dedicação e os esforços de todas as divisões da PCARP, especialmente, 

de seus diretores cuja dedicação e liderança têm se refletido em ações rápidas e 

eficientes nas esferas administrativas, sociais, acadêmicas e científicas. 

Em resumo, o relatório demonstra que a PCARP tem um objetivo comum 

e que tem sido compartilhado por todas as suas divisões, ou seja, o bem-estar 

subjetivo de toda a comunidade uspiana. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. José Aparecido Da Silva 

Prefeito do Campus 
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1.GABINETE 

 

1.1. SECRETARIA DO  GABINETE DO PREFEITO   

 

�   Missão 

Tem como missão agilizar a ação do Dirigente para melhor 

desenvolvimento de suas atividades, otimizando a organização de compromissos, 

viagens e agendamentos e ainda informações para tomada de decisão. 

 

�   Recursos Humanos e Materiais  

 

Tabela 01 – Recursos humanos 

Nível  Quantidade  

Básico 02 

Técnico  01 

Superior - 

  

Tabela 02 – Recursos materiais 

Tipo  Quantidade  

Microcomputador 03 

Impressora 02 

 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Suporte aos trabalhos administrativos desenvolvidos pelo Prefeito; 

● Apoio aos projetos do Prefeito relacionados à divulgação do Campus quanto ao 

Ensino, Pesquisa e Extensão; 

● Otimização do fluxo de informação; 

● Colaboração no desenvolvimento de projetos de melhoria; 

● Atendimento telefônico e à comunidade uspiana (docentes, alunos e 

funcionários); 

● Realização de ligações para os contatos do Dirigente; 

● Agendamento e organização de compromissos, viagens e reuniões; 

● Gerenciamento do fluxo de documentos e processos; 



 

Relatório de Atividades 2007  

  

 5

● Levantamento de informações para subsidiar despachos e deliberações do 

Dirigente;  

● Elaboração e digitação de documentos, informações, atas, ofícios, convite e 

similares; 

● Planejamento, organização e execução de eventos promovidos pelo Gabinete; 

● Apoio à Comissão de Qualidade e Produtividade da PCARP; 

● Elaboração de requisições de compras e almoxarifado; 

● Reservas e agendamentos das salas de reuniões disponíveis no prédio da 

Administração; 

● Apoio às atividades das Diretorias das Divisões da PCARP e ATD-IV; 

● Auxílio à Reunião do Conselho do Campus de Ribeirão Preto – CORP; 

● Organização da Reunião dos Prefeitos. 

 

�   Metas Propostas  

● Aperfeiçoar os trabalhos desenvolvidos em relação ao Dirigente; 

● Planejar as atividades de forma a não se tornarem urgentes; 

● Elaborar agenda de prazos para controle pelo Gabinete de resposta a serem 

enviadas a outros órgãos;  

● Elaborar sistema de manutenção da agenda eletrônica e a impressa; 

● Contribuir de forma mais efetiva com a Assistência Técnica de Direção IV; 

● Elaborar manual de redação, com objetivo de padronizar as correspondências 

emitidas pela PCARP; 

● Desenvolver projeto para tornar mais eficiente o sistema de arquivo da Secretaria 

do Gabinete. 

 

�   Metas Alcançadas 

Com a criação de um follow-up de correspondências recebidas e 

encaminhadas às diversas áreas da USP, tornou-se mais fácil o rastreamento dos 

documentos, tornando ágil o resgate de informações e até mesmo a cobrança do 

retorno. 

Foi concluído o lançamento do banco de dados da agenda telefônica, 

facilitando a inclusão de novos contatos, sendo possível manter a agenda atualizada. 

Esse procedimento facilita a realização de ligações solicitadas pelo Dirigente. 
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A implantação da Recepção possibilitou a agilização dos trabalhos do 

Gabinete e da Assistência Técnica de Direção IV e, conseqüentemente, a 

reestruturação das atribuições e das atividades desenvolvidas.  

 

�   Dificuldades encontradas 

● Interrupções freqüentes para assuntos de ordem emergencial; 

● Devido à licença-maternidade, houve a falta de uma funcionária (nível técnico); 

● Grande demanda de ligações solicitando informações (processos seletivos do 

Campus e HCFMRP, ramais da PCARP/Unidades e direcionamento de assuntos 

diversos). 

 

� Avaliação e desafios para 2008 

Em 2007, as metas propostas foram parcialmente concretizadas, devido 

às dificuldades encontradas for falta de uma funcionária, afastada por licença-

maternidade. Houve a redistribuição das atividades de forma harmônica, porém não foi 

possível elaborar um planejamento das atividades e novos projetos e ainda implantar 

projetos já aprovados pelo Dirigente. 

O desafio de 2008 é retomar os projetos e implantá-los, com objetivo de 

otimizar ainda mais o trabalho. 

E ainda está prevista a ausência do Dirigente, por seis meses, devendo o 

Suplente responder pela PCARP nesse período e, conseqüentemente, haverá a 

necessidade de se adaptar ao novo estilo de trabalho. 

 

 

Dentre as atividades de rotina, em 2007, o Gabinete, além da 

organização de almoços e reuniões de Diretores e Prefeitos, colaborou na recepção 

(coquetel) dos eventos realizados pela PCARP e outras Unidades: 

 

● Abertura da 2ª Festa do Livro do Campus de RP, com público de 100 pessoas, 

no CEFER; no dia 18 de abril; 

● Sessão Solene da 2ª Festa do Livro do Campus de RP com público de 100 

pessoas, no CEFER, no dia 18 de abril; 

● Reunião com Diretores de Unidades, com 09 participantes na sala do CORP; 



 

Relatório de Atividades 2007  

  

 7

● Almoço com o Comando da Polícia Militar, com 15 participantes na sala do 

CORP; 

● Exposição de obras de arte do Prof. Dr. Aníbal Gama, com público de 30 

pessoas, no Espaço Cultural, no dia 08 de agosto; 

● Reunião da Reitora com alunos, com 30 participantes na sala do CORP, no dia 

17 de agosto; 

● Visita da Magnífica Reitora ao Biotério Geral do Campus, com público de 60 

pessoas, no Biotério, no dia 24 de agosto; 

● Cerimônia de Posse da Profa. Dra. Catarina Satie Takahashi, com público de 70 

pessoas, na FFCLRP, no dia 31 de agosto; 

● Lançamento do Livro: Inteligência para o Sucesso Pessoal e Profissional do 

Prof. Dr. José Aparecido Da Silva, com público de 60 pessoas, na Livraria Saraiva 

do Novo Shopping, no dia 12 de setembro; 

● Lançamento da Pedra Fundamental da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, 

com público de 300 pessoas, no Espaço Cultural, no dia 14 de setembro; 

● Homenagem ao Dia do Professor, com público de 100 pessoas, no Anfiteatro 

Lucien Lison da FFCLRP, no dia 15 de outubro; 

● Almoço do Projeto Pequeno Cidadão e seus Patrocinadores, com 12 

participantes na sala do CORP, no dia 25 de outubro; 

● Café Ciência, realização mensal, com público de 30 pessoas, no Centro de 

Visitantes; 

● Encontro das Secretárias – Campus Rib. Preto, com público 180, no Espaço 

Cultural, no dia 06 de dezembro; 

● II Encontro das Celebridades Esportivas, com público de 300 pessoas, no 

Ginásio do CEFER, no dia 06 de dezembro; 

● Almoço e Confraternização da FORP, com público de 200 pessoas, no 

Estacionamento da FORP, no dia 21 de dezembro. 

 

�   Atividades Acadêmicas 

 

● Novos Cursos 

- Direito: Foi aprovada a criação da Faculdade de Direito, no Campus de 

Ribeirão Preto, conforme Resolução USP nº 5.394, de 28/03/2007. Serão 

oferecidas 100 vagas para o curso de Direito e as atividades e aulas serão 
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iniciadas no ano de 2008. A sede da Unidade está funcionando 

provisoriamente na casa 7 da Rua Pedreira de Freitas, enquanto está sendo 

construído o prédio da Unidade, com previsão de término para o final de 2008. 

- Educação Física: Foi aprovada a criação da Escola de Educação Física e 

Esporte de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, conforme Resolução 

USP nº 5.420, de 14/11/2007. Está em fase de elaboração o Regimento e a 

definição do local onde serão instaladas as atividades da Unidade. 

 

● Parceria Gazeta e Jornal A Cidade 

O espaço dedicado à ciência e à saúde cedido pelos dois principais 

jornais do município, “A Cidade” e “Gazeta Ribeirão”, com publicações semanais, aos 

domingos, proporcionou maior visibilidade ao Campus da USP de Ribeirão. 

 

● Publicação dos Livros  

- “Cientista de Ribeirão Preto”: consiste na apresentação dos perfis e trajetória 

acadêmica dos cientistas de Ribeirão Preto, contribuindo para a divulgação da 

ciência; 

- “Inteligência para o sucesso profissional”: aborda a importância da inteligência 

tanto nas relações pessoais como profissionais e seus aspectos biológicos e 

sociológicos. 

 

�   Infra-Estrutura  

 

● Área de serviços 

Em 2007, foi iniciada a construção do Restaurante novo na Área de 

Serviços, que oferecerá 416 lugares, e com previsão de término no 1º semestre de 

2008. Ocorreu também em 2007, o lançamento da pedra fundamental da Vila 

Estudantil, localizada próxima à Área de Serviços, que oferecerá 68 vagas de moradia 

aos estudantes do Campus de Ribeirão Preto. O início das obras está previsto para 

2008. 
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● Transferência da Casa do Estudante de Medicina para a PCARP 

Em 12 de setembro de 2007, foi aprovada pelo Conselho do Campus a 

transferência da Casa do Estudante de Medicina para a administração da Prefeitura do 

Campus de Ribeirão Preto. Com essa transferência, o prédio será reformado e 

oferecerá 84 vagas para os estudantes de todas as Unidades de Ensino do Campus. 

 

 

1. 2 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DIREÇÃO IV  

 

�   Missão 

Tem como missão assessorar e favorecer atuação do Dirigente para a 

execução do Plano de Ação, facilitando a implantação das diretrizes e alcance das 

metas estabelecidas, de forma harmônica entre as Divisões, Serviços e Seções da 

Unidade. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 03- Recursos humanos 

Nível  Quantidade  

Básico  - 

Técnico 01 

Superior - 

 

 

Tabela 04 – Recursos materiais 

Tipo  Quantidade  

Microcomputador 01 

Impressora  01 

 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Assessorar o Prefeito nas questões de âmbito administrativo;  

● Coordenar os trabalhos/atividades para implantação de diretrizes e alcance das 

metas; 
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● Atender a membros da comunidade interna e externa que procuram o Gabinete 

para tratar de assuntos relacionados às questões administrativas em geral; 

● Gerir os recursos dos ramais telefônicos da PCARP; 

● Desenvolver projetos para aquisição de mobiliários para espaços novos; 

● Coordenar e acompanhar a organização das formaturas realizadas no CEFER; 

● Elaborar o Relatório de Atividades; 

● Coordenar o levantamento de dados e lançar em formulário do Anuário 

Estatístico. 

 

�   Metas propostas 

● Contribuir de forma mais efetiva com o Dirigente; 

● Retomar a implantação do projeto quanto aos procedimentos de fluxos de 

documentos; 

● Otimizar os trabalhos com as outras assistências, instituindo reuniões periódicas; 

● Desenvolver cronograma de atividades; 

● Implantar Projeto: “Integrando novos funcionários à USP”; 

● Implantar, em parceria com a Comissão Local do USP Recicla, o Projeto de 

Educação Ambiental para secretários e técnicos administrativos do Campus. 

 

�   Metas Alcançadas 

Foi realizado um trabalho de conscientização e normatização quanto ao 

uso de ramais telefônicos na Prefeitura do Campus, o que resultou em uma redução de 

25% nos gastos. 

 

�   Avaliação e os desafios para 2008 

O trabalho de acompanhamento dos gastos de recursos telefônicos foi 

intenso, apesar das instalações de novos ramais de serviços implantados no Campus, 

houve uma redução de gastos em relação a 2006. 

Foi dado apoio ao desenvolvimento de projetos do CETEC, Comissão de 

Qualidade e Produtividade e ainda o acompanhamento de forma mais efetiva das 

comissões internas e externas.  

Colaborou na implantação da Faculdade de Direito, quanto à cessão de 

espaço e à disponibilização de infra-estrutura para instalação das atividades 

administrativas. 
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Além da substituição por seis meses do Prefeito pelo Suplente, no ano de 

2008, estão previstos ainda a Avaliação de Desempenho e o Programa de Acesso dos 

funcionários, que consistem em mudanças e será necessário desenvolver um trabalho 

de acompanhamento e de integração dos setores da PCARP. 

 

Gestão de Recursos Telefônicos 

A Gestão de Recursos Telefônicos da PCARP auxilia no controle e 

conscientização sobre o uso dos ramais telefônicos da Prefeitura do Campus. 

Em 2007, continuaram a ser tomadas medidas para o uso consciente dos 

ramais, buscando um controle eficiente dos gastos mensais. Como exemplo, foi 

alterada a classe de um ramal, o que resultou em uma redução de 75% dos gastos.  

O trabalho continuará sendo feito no sentido de diminuir ainda mais os 

gastos destes ramais, sendo que já pode ser observada uma redução dos valores, 

demonstrado no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 01 – Gastos e número de ligações dos ramais  da PCARP 
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Além dessas atividades, dá apoio e suporte administrativo a: 

 

Centro de Apoio ao Professor e Estudante Estrangeir o (CAPEE)   

 

�   Missão 

O CAPEE - Centro de Apoio ao Professor e Estudante Estrangeiro tem 

como missão orientar o estrangeiro em suas necessidades para se estabelecer no 

Brasil, quando de suas relações acadêmicas com o Campus de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo.  

 

�   Recursos Humanos e Materiais 

 

Tabela 05 – Recursos humanos 

Nível  Quantidade  

Básico  01 

Técnico 01 

Superior - 

  

 

Tabela 06 - Recursos materiais 

Tipo  Quantidade  

Microcomputador 02 

Impressora  01 

 

 

�   Principais Atividades Desenvolvidas 

● Suporte à Assistência Técnica de Direção IV; 

● Recepção e atendimento aos alunos e professores estrangeiros; 

● Apoio à Comissão de Cooperação Internacional do Campus; 

● Organização e manutenção de banco de dados de opções de moradias para 

alunos e professores estrangeiros; 

● Fornecimento de informações de pessoas da comunidade uspiana interessadas 

em hospedar estrangeiros; 

● Orientação quanto aos documentos e procedimentos necessários para 

permanência no Brasil; 
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● Emissão de Carteira de Visitante Estrangeiro para acesso ao CEFER, Biblioteca 

Central e Restaurante Central; 

● Apresentação dos serviços disponíveis no Campus. 

 

�   Público Alcançado 

Comunidade estrangeira, docentes e funcionários da Universidade.  

 

�   Metas Propostas 

● Identificar as necessidades dos usuários do serviço; 

●Elaborar o Guia do Estudante e do Professor Estrangeiro; 

● Desenvolver a versão da homepage do CAPEE no idioma inglês; 

● Desenvolver bancos de dados para subsidiar o atendimento aos usuários do 

CAPEE; 

● Realizar eventos de integração dos estrangeiros com a comunidade; 

●Estabelecer espaço adequado para a sede do CAPEE. 

 

�   Metas Alcançadas 

● Conclusão da versão online do Guia do Estudante e do Professor Estrangeiro, 

nesse Guia são apresentados os serviços disponíveis na USP local e informações 

sobre o Campus, a Universidade de São Paulo e a cidade de Ribeirão Preto; 

● Atendimento e orientação quanto aos procedimentos de legalização do 

estrangeiro em Ribeirão Preto a alunos de Angola, Portugal, Colômbia, China, 

Moçambique, Canadá e Bolívia; 

● Apresentação de informações referentes à documentação necessária para 

renovação de visto temporário; 

● Atendimento e acompanhamento a diversos órgãos, como: Cartórios, Polícia 

Federal, Receita Federal e Agência Bancária; 

● Expedição de 29 carteiras para os visitantes estrangeiros: alunos especiais, 

pesquisadores, estagiários estrangeiros; 

● Apresentação do Campus aos estrangeiros, em parceira com o Centro de 

Visitantes, enfatizando a localização da Biblioteca Central, do Restaurante Central, 

Centro de Educação Física e Recreação, Agências Bancárias, Agência dos 

Correios, bem como as normas de utilização desses respectivos serviços; 
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● Colaboração na organização e realização do “I Get Together” evento de 

integração e de intercâmbio cultural entre brasileiros e estrangeiros, realizado no 

16 de maio de 2007, com 200 participantes. Estiveram representados os seguintes 

países: Colômbia, Peru, Paraguai, Angola, São Tomé e Príncipe, Alemanha e 

França; 

● Colaboração na organização e realização do “Global Village”, evento de 

integração e de intercâmbio cultural entre brasileiros e estrangeiros, realizado no 

dia 25 de setembro de 2007, durante a Semana de Arte e Cultura. Estiveram 

presentes 50 participantes; 

● Colaboração na organização e realização da palestra “Estudar e Pesquisar na 

Alemanha”, proferida pelo Prof. Dr. Göz Kaufamann, representante do DAAD – 

Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico na USP, realizada no dia 18 de maio de 

2007. Estiveram presentes 92 estudantes do Campus; 

● Participação em reuniões com órgãos da Universidade que desenvolvem 

atividades com a temática de internacionalização, a fim de obter informações, 

visando à otimização da metodologia dos processos de cooperação internacional, 

no que tange ao CAPEE. 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Falta da sede própria do CAPEE, com a devida infra-estrutura necessária; 

● Carência de suporte para o exímio desenvolvimento de projetos e de sistemas 

gerenciais de dados. 

 

�   Avaliação e Desafios para 2008 

Os resultados apresentados refletem o empenho para a excelência no 

desenvolvimento das ações do CAPEE. Em 2008, o desafio será o de aumentar a 

interação do CAPEE com os serviços das Unidades de Ensino de Pesquisa, 

responsáveis pelo processo de internacionalização, apresentando as atividades desse 

Centro, o qual prima pelo atendimento aos estrangeiros, a fim de otimizar a atuação na 

PCARP nas ações de internacionalização da Universidade de São Paulo.  
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Comissão Interna para Gestão da Qualidade e Produti vidade  

 

�   Missão 

A missão da Comissão de Qualidade e Produtividade foi definida pela 

Portaria PCARP GP 017/2006, artigo 1º: “Gerar ações em prol da qualidade e 

produtividade da PCARP.” 

 

�   Recursos humanos 

A Comissão é composta por representantes das Divisões da PCARP, 

totalizando 08 membros e 01 secretária.  

 

�   Principais Atividades Desenvolvidas 

● Avaliação das Solicitações para Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional dos 

servidores da PCARP; 

● Desenvolvimento de ações para promoção da Qualidade e Produtividade da 

PCARP. 

 

�   Público Alcançado 

Funcionários da PCARP 

 

�   Metas Propostas 

● Incentivar a participação dos servidores da PCARP em cursos afins à área de 

atuação; 

● Contratar empresas com idoneidade fiscal; 

● Proporcionar palestras com temas transversais, que envolvam questões sobre 

ética, meio ambiente, saúde e qualidade de vida. 

 

�   Metas Alcançadas 

● Realização de cursos em todos os níveis funcionais; 

● Capacitação profissional para funcionários de nível básico que passaram para 

funções administrativas; 

● Aprovação de cursos desenvolvidos por empresas com idoneidade fiscal; 

● Aprovação de 192 solicitações de cursos de várias modalidades; 
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● Participação dos servidores da Seção de Oficinas, da Divisão de Infra-Estrutura, 

da Seção de Oficinas de Precisão e membros da Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes em feiras específicas das respectivas áreas de atuação; 

● Lançamento do Ciclo de Palestras, com temas transversais, realizado em 23 de 

novembro de 2007, com a palestra “Administre Melhor o Seu Dinheiro”, proferida 

pelo Prof. Ms. João Teixeira Neto. Participação de 90 servidores. 

 

�   Dificuldades Encontradas 

Administrar os conflitos de interesses entre servidores e chefias, quanto à 

real necessidade de realização de cursos e treinamentos que reflitam na qualidade e 

produtividade dos serviços executados por cada Seção.  

 

�   Avaliação e desafios para 2008 

Os servidores da PCARP foram beneficiados em suas necessidades de 

realização de cursos/treinamentos. As solicitações apresentadas foram analisadas a 

partir de critérios definidos em reunião e da correlação com a área de atuação.  

Em 2008, serão realizadas atividades que promovam um cenário capaz 

de contribuir para a formação profissional e humanitária dos servidores da PCARP. A 

primeira ação será a atualização das informações sobre solicitação de treinamentos 

disponibilizadas na homepage da PCARP e divulgá-las nominalmente aos funcionários. 

Instituir o formulário on-line para solicitação de cursos.  

 

Gráfico 02 – Demonstrativo de Aprovações de cursos em 2007 
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Gráfico 03 – Distribuição de aprovações por nível f uncional 

 

 

 

Gráfico 04 – Distribuição das aprovações pelas Divi sões da PCARP 

 

 

 

Desenvolvimento de Projetos  

 

�   Projetos de Educação Ambiental 

Com a finalidade de colaborar na promoção de princípios da 

sustentabilidade socioambiental nas práticas de gestão da PCARP e entendendo que 

este aspecto é hoje buscado e demandado pela Universidade de São Paulo no sentido 

de ser exemplar e modelo para a sociedade, foram realizadas parcerias com o 

Programa USP Recicla e o LAIFE - Laboratório Interdisciplinar de Formação de 
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Professores da FFCLRP, para o desenvolvimento de projetos de educação ambiental, 

os quais são:  

 

● Educação Ambiental nas Moradias de Funcionários “D o Campus  de 

Ribeirão Preto – mais que cuidar é saber cuidar” 

Esse projeto visa desenvolver um programa educativo, com abordagem 

participativa nas Colônias de Funcionários e no CREU – Conjunto Residencial 

Estudantil Universitário, buscando: 

- Sensibilizar os participantes para questões ambientais e minimização de 

resíduos sólidos domiciliares; 

- Fomentar práticas sustentáveis locais e comunitárias; 

- Promover espaços de trocas de experiências e saberes sobre meio ambiente 

do Campus de Ribeirão Preto. 

 

Nesse projeto, a Assistente Técnica de Direção II compõe a equipe de 

supervisão, coordenada por docentes do Campus. 

 

Aprovações atribuídas ao Projeto: 

- Fundo de Cultura e Extensão, que concedeu uma bolsa para aluno e recursos 

financeiros para confecção de material didático e de divulgação; 

- Apresentação do Projeto no 15º SIICUSP – Simpósio Internacional de 

Iniciação Científica.  

 

Resultados 

Tabela 07 – Atividades desenvolvidas pelo projeto E ducação Ambiental 

Atividade  Nº. de Participantes  

Visita monitorada nas moradias 58 

Feira de trocas de textos 26 

Oficina de Alimentos 13 

Trilha da biodiversidade 19 

Oficina de Compostagem 15 

Total  131 
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Contribuições do projeto para a comunidade universitária 

A aplicação do projeto contribuiu para a sensibilização dos moradores do 

campus frente às questões da preservação do patrimônio ambiental, a redução da 

geração de resíduos sólidos e a discussão sobre a melhoria da qualidade de vida. 

Relatos dos participantes demonstram que “se sentiram acolhidos pela 

Universidade”, apontando para uma maior interação entre a comunidade universitária e 

a gestão do Campus. E reafirmaram interesse em participar de outras oficinas que 

venham ser oferecidas. 

 

● Cartas Ambientais – Formação de monitores ambientai s 

Esse projeto foi derivado do projeto citado anteriormente, com o objetivo 

de otimizar a educação ambiental com as famílias e, principalmente, com as crianças 

Esse projeto é coordenado pela Assistente Técnico de Direção II, com co-orientação de 

Docente da FFCLRP e da Educadora Ambiental do Campus. Os objetivos são: 

- Promover a discussão sobre questões ambientais globais e locais no âmbito 

das famílias residentes no campus de Ribeirão Preto; 

- Incentivar a postura pró-ativa para as questões ambientais; 

- Estimular as crianças a preservarem o meio em que vivem. 

- Desenvolver um curso de monitor ambiental por meio de envio cartas 

semanais às crianças e respectivos familiares.  

 

Aprovações atribuídas ao Projeto 

O projeto foi aprovado pela Coordenadoria de Assistência Social 

(COSEAS) com uma bolsa-trabalho.   

 

Contribuições do projeto para a comunidade universitária 

- O curso de monitores ambientais por cartas resultou numa maior integração 

com as famílias moradoras do Campus, principalmente no momento de visita às 

casas para entrega das cartas; 

- Os moradores se tornaram mais receptivos e interessados nas questões 

relacionadas à educação ambiental; 

- Foram identificados ainda que Projetos educativos desse caráter (lúdico e 

prático) contribuem para a difusão da cultura de respeito ao meio ambiente, 
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especialmente naqueles grupos que não se identificam com palestras e cursos 

teóricos. 

 

Avaliação e Desafios 

O desenvolvimento e coordenação desses projetos proporcionaram 

resultados positivos à Administração da PCARP no que tange à qualidade de vida dos 

moradores das colônias e do CREU. Da mesma forma, o encontro de secretários 

refletiu na melhoria da ação cotidiana dos funcionários administrativos que participaram 

desse evento. 

 

 

�   Projeto de Integração Profissional 

 

● 5º Encontro de Secretários do Campus  da USP de Ribeirão Preto  

Esse projeto é desenvolvido pelas secretárias do Campus e nessa edição 

contou com a participação de secretárias do Hospital das Clínicas/FMRP. A 

Coordenação desse Encontro foi compartilhada pela Assistente Técnico de Direção II e 

Secretária da Diretoria da FFCLRP, tendo como objetivos: 

- Propiciar a atualização e a capacitação profissional, 

- Promover a integração dos profissionais de secretariado lotados nesse 

Campus. 

 

Nessa 5ª edição do Encontro de Secretários, realizada no dia 06 de 

dezembro de 2007, houve a participação de 100 pessoas. Os participantes foram 

convidados a produzir um texto sobre o tema “Qualidade Vida. E você?” Os textos 

inscritos farão parte de um livreto editado pela própria Comissão Organizadora, com o 

apoio do Programa USP Recicla do Campus. O evento também convidou à reflexão 

sobre a responsabilidade social, por meio da doação de alimentos não perecíveis, que 

serão entregues ao GACC - Grupo de Apoio à Criança com Câncer e ao GATMO – 

Grupo de Apoio aos Transplantados de Medula Óssea, ambos sediados no Campus. O 

Prof. Dr. Edson Garcia Soares proferiu brilhantemente uma palestra sobre o tema 

Biodança.  
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Centro de Treinamento e Educação Continuada (CETEC)  

 

�   Missão 

Assessorar a Administração da Prefeitura do Campus por meio da 

implantação de políticas de desenvolvimento de atividades de capacitação e 

atualização profissional. Atender às necessidades de treinamento dos funcionários em 

relação ao exercício de suas tarefas, visando atualização e aprimoramento de suas 

funções. Estabelecer parcerias para buscar cursos, palestras e serviços especializados 

que auxiliem na formação e no aprimoramento profissional dos servidores e o bem 

estar dos funcionários em suas relações com o trabalho. Oferecer à PCARP um local 

apropriado para a realização de cursos e treinamentos. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 08 – Recursos humanos 

Nível  Quantidade  

Básico 01 

Técnico 01 

Superior - 

 

Tabela 09 – Recursos materiais 

Tipo  Quantidade  

Microcomputador 02 

Impressora 01 

Fax 01 

Aparelho de Som (Micro System) 01 

Televisão c/ vídeo cassete 01 

 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Planejamento, organização e coordenação de cursos, treinamentos e palestras 

para funcionários da PCARP e Campus USP/RP; 

● Coordenação e manutenção da Biblioteca da PCARP; 

● Reserva e agendamento das salas do CETEC aos setores da PCARP; 

● Apoio à Seção de Treinamento e Desenvolvimento da Reitoria; 
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● Acompanhamento e desenvolvimento de relatórios referentes aos treinamentos 

realizados pelos funcionários da PCARP; 

● Suporte aos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Qualidade e 

Produtividade da PCARP; 

 

�   Metas Propostas 

● Busca de parcerias para oferecer treinamentos aos servidores; 

● Implantação de uma Biblioteca para uso dos funcionários; 

● Disponibilizar DVD de Ensino de 2º Grau para empréstimo aos funcionários da 

PCARP. 

 

�   Metas alcançadas 

● Parceria com a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto: 

Encontros Preventivos em Práticas de Saúde e Educação, por meio do Departamento 

de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas, com objetivo de oferecer palestras 

preventivas ao uso abusivo de álcool e tabaco.  

 

● Parceria com o Centro Acadêmico da Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade de Ribeirão Preto que ofereceu: 

Cursos Básicos de Língua Portuguesa e Matemática (Ensino Fundamental) para 

funcionários do grupo básico da PCARP: 

Língua Portuguesa 

- Temas abordados: Linguagem, Fonologia e Morfologia 

- Carga Horária: 33 horas 

- Número de funcionários: 12  

Matemática 

- Temas Estudados: 4 operações com números inteiros, Potenciação e Radiciação, 

Fração e números decimais, Equação do 1º e 2º graus, Regra de 3 simples, 

Porcentagem, Função do 1º grau, Trigonometria do triângulo retângulo, Área e 

Volume básicos e Gráficos. 

- Carga Horária: 33 horas 

- Número de funcionários: 08 
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● Parceria com Centro de Educação Física, Esportes e Recreação – CEFER: 

Curso Noções Básicas de Salvamento Aquático, com o objetivo de oferecer aos 

funcionários da Seção de Segurança, aprimoramento em noções básicas de 

salvamento aquático.  

- Temas estudados: Função de um socorrista; Como agir em casos de emergência; 

Análise Primária; Reanimação e Análise Secundária; Obstrução Respiratória; 

Parada Cardíaca (Análise Primária e Secundária); Tipos de Acidentes Aquáticos; 

Classificação quanto ao mecanismo (Primário e Secundário); Salvamento de 

afogados; Retirada da vítima da água; Ressuscitação e Transporte da vítima. 

- Carga Horária: 8h (4h aula prática e 4h aula teórica) 

- Número de funcionários: 20 

 

● Projeto de Gravação em DVD do conteúdo de fitas VHS 

Foi providenciada a gravação em DVD do conteúdo das fitas VHS de 

Telecurso 2º grau para disponibilização em empréstimos aos funcionários da PCARP. 

As fitas VHS foram doadas pela Divisão de Cultura e Extensão. O acervo do Centro de 

Treinamento conta atualmente com 46 unidades de DVD e o empréstimo foi iniciado no 

mês de agosto de 2007. 

 

Tabela 10 - Quantidade de DVD do CETEC disponível p ara empréstimos 

Disciplina  Quantidade de Fitas  Nº das Aulas  

Biologia 07 01 a 50 

Física 07 01 a 50 

História Geral 04 09 a 36 

Língua Inglesa 03 17 a 40 

Língua Portuguesa 10 01 a 80 

Matemática 09 01 a 70 

Química 06 01 a 50 

Total  46 350 

 

● Biblioteca da PCARP 

O CETEC acompanhou a reforma da edícula para concretização de um 

espaço de consulta e leitura aos funcionários da Prefeitura do Campus. A Biblioteca da 

PCARP disponibilizará para consulta e empréstimo, DVD do Telecurso 2º grau, Livros 

Didáticos e Literários, entre outros. 
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�   Dificuldades encontradas 

● Quadro defasado de funcionários; 

● Dificuldade de desenvolvimento das atividades devido à falta de um Projetor 

Multimídia.  

 

�   Avaliação e desafios para 2008 

Foi significativo o trabalho desenvolvido pelo CETEC em 2007. Além do 

incentivo aos funcionários da PCARP, principalmente ao grupo básico, houve a 

disponibilização de cursos importantes para o crescimento pessoal e profissional. 

O grande desafio do CETEC é a expansão de suas atividades, tendo em 

vista os projetos em vias de implantação: 

● Parceria com a FFCLRP, por meio do Departamento de Psicologia e Educação, 

com objetivo de oferecer aulas do Ensino Fundamental e Médio aos funcionários 

do grupo básico e técnico da PCARP, respectivamente; 

● Desenvolvimento do Projeto Vivendo Valores na PCARP junto ao Instituto Sathya 

Saibaba; 

● Parceria FFCLRP, por meio do Departamento de Física e Matemática, para 

organização de Oficinas de treinamentos referentes ao Projeto Como Fazer, para 

funcionários do Campus USP/RP; 

● Organização do I Curso de Capacitação em Suporte Básico de Vida (Manuseio 

do Aparelho Desfibrilador) e outros cursos de primeiros socorros, para funcionários 

da PCARP; 

● Continuidade na proposta de oferecer Cursos Básicos de Língua Portuguesa e 

Matemática (Ensino Fundamental) para funcionários do grupo básico da PCARP; 

● Oferecer curso de Língua Inglesa para funcionários dos grupos básico e técnico 

da PCARP; 

● Desenvolver levantamento de escolaridade dos funcionários do grupo básico da 

PCARP. 
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1.2.1 SECRETARIA ATD-IV 

 

A Secretaria da ATD-IV tem como função assessorar as atividades da 

Assistência, como o Conselho do Campus, as Comissões internas e externas do 

Campus, e também de assuntos relacionados ao Gabinete do Prefeito. 

  

�   Recursos Humanos Materiais 

 

Tabela 11 - Recursos Humanos 

Nível  Quantidade  

Básico - 

Técnico 03 

Superior - 

 

Tabela 12 - Recursos Materiais 

Tipo  Quantidade  

Microcomputador 03 

Impressora  01 

 

 

É composta por três funcionários (02 Secretários e 01 Técnico para 

Assuntos Administrativos) que desenvolvem trabalhos de secretaria relacionados às 

Comissões da PCARP. 

 

 

Conselho do Campus de Ribeirão Preto (CORP) 

O Conselho do Campus de Ribeirão Preto tem como missão analisar e 

tomar decisões a respeito de assuntos de interesse comum do Campus da USP de 

Ribeirão Preto.  

O Colegiado reúne-se periodicamente, sendo formado pelo Prefeito do 

Campus, como Presidente, Diretores de Unidade, representantes docentes das 

Unidades de Ensino, representantes discentes de graduação e pós-graduação e 

representantes dos servidores não docentes. 

Dentre as principais atividades do Conselho, destacam-se: 
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● Promover o entrosamento das atividades comuns de interesse das Unidades e 

demais órgãos integrantes do Campus; 

● Aprovar no âmbito de sua competência, proposta orçamentária da Prefeitura do 

Campus; 

● Sugerir às Unidades e órgãos medidas que julgar oportunas para o 

aperfeiçoamento dos serviços essenciais de interesse comum; 

● Propor ao COESF plano de obras comuns do Campus de acordo com as 

necessidades encaminhadas pelas Unidades e órgãos; 

● Deliberar sobre a ocupação e utilização de bens imóveis e áreas comuns 

existentes no Campus; 

● Opinar sobre alienação, transferência ou ocupação de bens imóveis de 

responsabilidade da Prefeitura do Campus; 

● Proceder em escrutínio secreto à elaboração da lista tríplice para escolha do 

Prefeito do Campus e seu suplente, nos termos do Regimento Geral da 

Universidade; 

● Deliberar sobre aceitação de doações e legados; 

● Aprovar as normas de funcionamento dos órgãos internos e comissões da 

Prefeitura do Campus. 

● Eleger de Representantes do Campus para compor as Comissões Externas: 

- Comitê de Ética em Pesquisa da EERP; 

- Comitê de Ética em Pesquisa da FFCLRP; 

- Conselho Curador da FIPASE – RP;  

- Conselho Fiscal da FIPASE – RP; 

- Comitê Executivo da Bacia Hidrográfica do Pardo; 

- Câmara Técnica da Agenda 21; 

- Câmara Técnica de Outorgas, Licenças, Assuntos Institucionais e Legais; 

- Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

- Câmara Técnica de Saneamento/ Água Subterrânea; 

- Conselho Curador da Fundação Theatro Pedro II; 

- Conselho Municipal de Urbanismo de Ribeirão Preto; 

- Conselho Municipal da Saúde de Ribeirão Preto; 

- Conselho Municipal da Cultura de Ribeirão Preto; 

- Conselho Municipal de Educação de Ribeirão Preto; 

- Conselho Municipal Anti-drogas; 
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- Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional; 

- Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural do Município de 

Ribeirão Preto; 

- Conselho Deliberativo do CIRP; 

- Comitê Consultivo do Conselho Gestor do Centro de Referência em Saúde do 

Trabalhador; 

- Grupo Coordenador do Projeto Piloto Aqüífero Guarani; 

- Comissão do Plano Diretor de Reforma e restauro dos Museus Histórico 

“Plínio Travassos dos Santos” e do Café “Francisco Schimdt”; 

- Comissão de Estudos 04 "Acessibilidade para inclusão digital", da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas;  

- Comissão Setorial do Sistema de Arquivos da USP (SAUSP); 

- Câmara de Fiscalização do Serviço de Tratamento de Esgotos de Ribeirão 

Preto; 

- Frente Parlamentar de Mudanças Mesoclimáticas. 

 

Comissão Assessora de Imóveis localizados nas Ruas das Paineiras e Clóvis Vieira 

 

Até o ano de 2002, esses imóveis eram destinados para residências de 

docentes, devido à falta de interesse dos docentes em residir no Campus, foi 

necessário criar uma política de destinação às Unidades para desenvolvimento de 

projetos e atividades voltados para a área acadêmica e serviços.  

Em 2002, por deliberação do CORP, foram criadas as normas de 

utilização e Comissão, composta pelo Suplente do Prefeito do Campus, como 

Presidente, e pelos Vice-Diretores de Unidades. É responsável pela análise das 

solicitações de imóveis localizados nas Ruas Clóvis Vieira e Paineiras para abrigar 

atividades de ensino, pesquisa, extensão à comunidade e apoio a órgãos e serviços 

comuns da PCARP. 

Para haver a destinação do imóvel, a solicitação da Unidade deve atender 

às Normas de Utilização de Residências de Docentes do Campus de Ribeirão Preto: 

● Instalação e expansão das atividades dos Órgãos e Serviços Especiais da 

PCARP; 

● Instalação de Núcleos e Grupos de Extensão; 
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● Apoio provisório para instalação de Grupos e Áreas de apoio à pesquisa das 

Unidades. 

 

No total são 44 imóveis, sendo 15 destinados para Serviços/Seções da 

PCARP, 21 destinados para Projetos e Grupos de Extensão das Unidades de Ensino 

do Campus, 7 para Serviços do Campus e 1 encontra-se desocupado para futura 

destinação. 

Em 2007, foram tomadas algumas medidas para agilizar a ocupação de 

alguns imóveis já destinados às Unidades de Ensino. Foi solicitado também o relatório 

de atividades dos projetos instalados nos imóveis, que deve ser entregue após 3 anos 

de atividades no imóvel e a cada 2 anos durante o tempo de ocupação do imóvel.   

Também houve nova destinação de imóvel em 2007, como a casa 39 da 

Rua Clóvis Vieira para abrigar o Grupo de Apoio: Centro de Ecologia e Meio Ambiente 

da FFCLRP. 

 

 

�   Comissões Internas 

 

Comissão de Controle de Vetores e Animais   

 

�   Missão 

Tem como objetivo controlar e combater a população de vetores e 

animais peçonhentos e sinantrópicos existentes na área interna e adjacências do 

Campus. 

Visa também promover programas educativos à comunidade uspiana e 

interessados, por meio de palestras e encontros, levando informações que contribuam 

para a realização de seus objetivos. 

 

�   Recursos humanos  

Essa Comissão é composta por membros de todas as Unidades do 

Campus, incluindo 4 membros e 1 Secretária da PCARP, além do apoio dos 

funcionários do Biotério Geral e dos funcionários da Prefeitura Municipal de Ribeirão 

Preto, quando da captura de morcegos, cães e gatos. 
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�   Principais atividades desenvolvidas 

Apesar de a Comissão não ter se reunido nesse último ano, vários 

trabalhos têm sido feitos, através dos representantes das Unidades, como: 

● Monitoramento do vírus rábico pela captura de morcegos e envio à Divisão de 

Controle de Zoonoses do Município; 

● Captura de cães e gatos com o auxílio da Divisão de Controle de Zoonoses do 

Município; 

● Orientação sobre o controle dos criadouros do mosquito Aedes aegypti; 

● Informação e orientação diversas a toda comunidade para o controle de animais 

peçonhentos e de vetores. 

 

�   Metas propostas 

● Repetir o mutirão, dando continuidade à limpeza e orientação à comunidade; 

● Oferecer cursos de treinamento para os membros da Comissão; 

● Aumentar a divulgação pelos meios de comunicação do Campus sobre a 

conscientização e orientação à comunidade, para redução de criadouros do 

mosquito Aedes aegypti. 

 

�   Metas alcançadas 

Mutirão da Dengue realizado no dia 6 de agosto de 2007, em que foram 

recolhidos cinco caminhões de materiais, que poderiam servir de criadouros do 

mosquito Aedes aegypti e de animais peçonhentos, além de orientação e 

conscientização dos moradores sobre prevenção, cuidados e segurança. Esse mutirão 

teve ampla divulgação nos meios de comunicação do Campus (jornal e rádio USP). 

 

�   Dificuldades encontradas 

Como é uma Comissão que envolve 4 representantes da PCARP e 2 

representantes de cada Unidade, há dificuldade de atingir quorum nas reuniões 

agendadas. 

Há dificuldade também de conscientização da comunidade no controle de 

animais peçonhentos e principalmente dos criadouros do mosquito Aedes aegypti. 
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Comissão Interna do Programa USP Recicla  
 

�   Missão 

A Comissão tem como objetivo: estimular e apoiar valores, atitudes e 

comportamento voltados à minimização de resíduos e à adoção de práticas ambientais 

adequadas; contribuir para o estabelecimento de diretrizes de uma política interna de 

conservação, recuperação, melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida na 

PCARP e no seu entorno e interfaces. 

 

�   Recursos Humanos  

Essa Comissão é composta por membros 12 membros e 01 Secretária. 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Reuniões periódicas; 

● Conscientização dos funcionários sobre a responsabilidade de cada um pela 

coleta seletiva no Campus e no Município; 

● Ações para ressaltar a necessidade de encaminhamento dos produtos recicláveis 

à Central de Triagem; 

● Encontros Educativos realizados com os funcionários da PCARP e funcionários 

terceirizados; 

● Ampliação dos pontos de coleta voluntária nas Colônias de Moradores do 

Campus; 

● Revisão das condições gerais dos abrigos de alvenaria, a qual está sendo 

analisada pela Comissão Local do Programa; 

● Aquisição de um container para acondicionar material reciclável descartado pelo 

Restaurante II e Seção de Serviços Gerais, instalados na Rua das Paineiras. 

 

�   Metas propostas 

● Realização do II Recicla Idéias, evento que consiste em um dia de atividades de 

educação ambiental, cooperativa e desportiva, com a finalidade de integrar todos 

os funcionários da PCARP ao Programa USP Recicla, conscientizando-os sobre a 

necessidade de se cuidar melhor do ambiente; 

● Contribuições para agregar práticas sustentáveis na rotina de trabalho dos 

servidores da PCARP; 



 

Relatório de Atividades 2007  

  

 31

● Fomentar a coleta seletiva nas Seções da PCARP; 

● Incentivar a utilização de bens duráveis nos serviços de copa, coffee break, 

festas de confraternização nas instalações da PCARP;  

● Apoiar a organização e realização da Feira da Sucata e da Barganha; 

● Realizar Encontros Educativos, com os funcionários da PCARP e Terceirizados. 

 

�   Metas alcançadas 

● Realização de Encontros Educativos para novos funcionários, para prestadores 

de serviços de limpeza e para os servidores do Prédio da Administração, com total 

de 50 participantes; 

● Intervenção Educativa quanto à necessidade de redução do uso de materiais 

descartáveis em serviços de copa, coffee break, festas de confraternização nas 

instalações da PCARP;  

● Apoio à Comissão Local no gerenciamento da Coleta Seletiva, encaminhando as 

demandas de monitoramento do recolhimento dos recicláveis; 

● Participação na organização e realização da Feira da Sucata e da Barganha, 

realizada em 03/06/2007, com 2.500 participantes e 180 expositores, e do II 

Simpósio do Recicla Idéias, realizado no dia 26/10/2007, com 57 participantes; 

● Participação no II Simpósio USP Recicla, realizado pela Agência USP de 

Inovação, realizado no dia 27/10/2007, no Campus da Capital.  

 

�   Dificuldades alcançadas 

● Trabalhar com a questão ambiental requer perseverança, pois envolve a 

disposição para mudança de hábitos de cada cidadão; 

● Resistência das pessoas a mudanças de seus hábitos que impede, muitas vezes, 

que elas contribuam nas ações de sustentabilidade, o que motiva a Comissão a 

estudar e planejar intervenções educativas para conquistar novos parceiros.  

 

�   Avaliação e desafios para 2008 

A Comissão alcançou seus objetivos ao realizar as ações educativas e 

fortalecer o senso de grupo e de cooperação. O trabalho desenvolvido em 2007 

proporcionou aprendizagem e motivação para o empreendimento de novos projetos de 

educação ambiental para os funcionários da PCARP. 
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Pelo segundo ano consecutivo, o Recicla Idéias recebeu aprovação do 

Comitê Científico do II Simpósio do USP Recicla: “Gestão de Resíduos da USP: da 

Ação Cotidiana à Política Institucional”, para apresentação de trabalhos e experiências 

na promoção de políticas dos 3Rs nas Unidades da USP.  

 

 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA  

 

�   Missão 

É uma Comissão com legislação própria (Federal), sendo os recursos 

para manutenção provenientes da PCARP. Desenvolve o trabalho de prevenção de 

acidentes de trabalho na Unidade, atendendo à NR5 da Delegacia do Trabalho. 

 

�   Recursos humanos  

Essa Comissão é constituída por 12 membros (6 efetivos e 6 suplentes), 

funcionários da PCARP, sendo: 6 eleitos pelos pares e 6 indicados pelo Prefeito do 

Campus, além de 1 secretária. 

Possui recursos próprios, conforme legislação, para compra de EPI’s e 

realização da SIPAT. 

 

�   Público alcançado 

Todos os funcionários da PCARP. 

 

�   Metas propostas 

● Realizar reuniões mensais;  

● Atualização do Mapa de Risco;  

● Revisão da parte elétrica do Prédio da Administração da PCARP,  

● Análise da saída de emergência do Restaurante Central, bem como do prédio 

onde funcionam as oficinas de precisão, marcenaria e encadernação, referente à 

instalação do pára-raios;  

● Treinamento dos funcionários da Biblioteca Central sobre prevenção de 

incêndios;  

● Dar continuidade ao treinamento de CATs e EPIs, como foi feito com os 

funcionários do prédio das Oficinas;  
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● Confeccionar folders e cartazes sobre Acidentes de Trabalho;  

● Realização da SIPAT no período de 10 a 14/09/2007. 

 

�   Metas alcançadas 

● Realização de reuniões mensais, em que foram discutidos os problemas 

relacionados a acidentes de trabalho, tendo como principal função a de prevenção. 

● Realização de parte da atualização do Mapa de Risco; 

● Acompanhou a revisão da parte elétrica do Prédio da Administração da PCARP, 

bem como da instalação de pára raios no Prédio das Oficinas de Precisão, 

Marcenaria e Encadernação, juntamente com o SESMT; 

● Realização de treinamento sobre CATs e EPIs nas Seções. Nestes encontros foi 

enfatizada a responsabilidade objetiva das Chefias (algumas seções ficaram sem 

este treinamento, o que será passado para a próxima gestão, a fim de que haja 

prosseguimento); 

● Realização da XVI SIPAT, de 10 a 14/09/2007. 

 

�   Dificuldades encontradas 

A CIPA, sendo uma Comissão regida por uma Norma Federal (NR5), tem 

todo o apoio da Administração. Porém, há dificuldade de conscientização dos 

funcionários e chefias, quanto ao uso de EPI’s adequados, o que acarreta acidentes 

que poderiam ser evitados se os funcionários tivessem maior consciência sobre a 

importância de sua proteção. Sendo uma comissão com mandato de apenas um ano, 

há dificuldade em cumprir todas as metas propostas. 

 

�   Avaliação e desafios para 2008 

A Comissão recebeu as queixas dos funcionários e buscou, na medida do 

possível, solucionar e/ou amenizar os problemas relativos à segurança nas diversas 

Divisões/Seções da PCARP. Foi alcançada boa parte dos objetivos propostos, porém o 

tempo tornou-se escasso para as exigências de uma equipe com um contingente de 

cerca de 500 funcionários, com os mais diversos problemas e dificuldades. A Comissão 

procura conscientizar tanto os funcionários como os dirigentes sobre a importância da 

prevenção correta e segura do trabalhador, amenizando e diminuindo problemas mais 

sérios causados por doenças ocupacionais e ou acidentes de trabalho.  
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Comissão de Ética no Uso de Animais  

 

�   Missão 

Tem como objetivo a conscientização do meio acadêmico em relação às 

condições éticas na utilização e manutenção de animais, assim como fornecer 

pareceres e certificados à execução de protocolos experimentais ou didáticos, 

cumprindo desta forma as exigências das agências de fomento à pesquisa 

experimental e de revistas científicas internacionais. 

 

�   Recursos humanos 

É uma Comissão constituída por docentes das Unidades, além de 2 

representantes do Biotério Central e 1 secretária da PCARP. 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

Em 2007, foram realizadas reuniões mensais, nas quais foram analisados 

e aprovados 98 trabalhos de pesquisadores das Unidades sendo: 02 da EERP, 12 da 

FFCLRP, 35 da FORP, 48 da FCFRP, 01 da FMRP, todos foram analisados de acordo 

com os princípios éticos adotados pelo COBEA (Conselho Brasileiro de 

Experimentação Animal). 

 

�   Público alcançado 

Pesquisadores da Universidade: Docentes, Graduandos e Pós-

Graduando, que desenvolvem projetos de pesquisa com utilização de animais, 

silvestres e de laboratórios. Podendo eventualmente analisar projetos de outros setores 

e universidades. 

 

�   Metas propostas 

Realizar no prazo previsto, a análise dos projetos de pesquisa 

apresentados pelos pesquisadores e emitir pareceres e certificados compatíveis com 

as exigências dos órgãos de fomentos e legislação ética vigentes. 

 

 

 



 

Relatório de Atividades 2007  

  

 35

�   Metas alcançadas 

Foram analisados e emitidos certificados de todos os 98 projetos 

apresentados à Comissão, no decorrer do ano. 

 

�   Dificuldades encontradas 

Conscientização dos pesquisadores em cumprir as exigências éticas para 

o uso e manuseio dos animais utilizados em experimentos. 

 

�   Avaliação e desafios para 2008 

● A Comissão reuniu-se mensalmente, atendendo a todas as solicitações de 

análise de projetos de pesquisa, feita pelos pesquisadores do Campus; 

● Foi observado um aumento significativo do número de projetos encaminhados 

pelas Unidades: FORP, FCFRP e FFCLRP; 

● Dar continuidade às solicitações de análises dos aspectos éticos dos projetos de 

pesquisa a serem apresentados à Comissão, no decorrer do ano de 2008; 

● Está previsto para 2008, a realização do 5º Simpósio sobre Ética no Uso de 

Animais. 

 

 

Comissão Local do Programa USP Recicla  

 

�   Missão 

Essa Comissão tem como finalidade coordenar as atividades de 

Programa USP Recicla no Campus como um todo, por meio dos representantes das 

Comissões Internas de cada Unidade, com apoio da PCARP e da Agência USP 

Inovação. 

Visa estimular valores, atitudes e comportamentos voltados à 

minimização de resíduos e à adoção de práticas ambientais adequadas; contribuir para 

o estabelecimento de diretrizes de uma prática de conservação, recuperação, melhoria 

do meio ambiente e da qualidade de vida no Campus. 
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�   Recursos humanos 

É uma Comissão constituída por dois representantes de cada Unidade, 1 

secretária da PCARP, 1 Educadora Ambiental e de 1 Técnico Administrativo, ambos da 

Agência USP de Inovação, além de 7 bolsistas e 2 voluntários. 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Monitoramento da coleta seletiva de recicláveis e de lâmpadas fluorescentes; 

● Monitoramento do diagnóstico de resíduos comuns e recicláveis.  

● Monitoramento das seções com visitas e distribuição de caixas de recolhimento 

de recicláveis; 

● Realização de Encontros Educativos; 

● Realização de encontro com estudantes (não calouros); funcionários das equipes 

de limpeza e de outros serviços; 

● Realização de Oficina de formação de estudantes USP Recicla; 

● Ancoragem do trabalho coletivo do educador de Ribeirão Preto e Região; 

● Elaboração de Projetos de Educação ambiental no Campus e na comunidade; 

● Realização de Oficina de compostagem de resíduos orgânicos; 

● Orientação na montagem da composteira do CCI/HC; 

● Realização da Mostra de compostagem na Feira da Sucata e no Simpósio USP 

Recicla; 

● Manutenção de porta-recados nas mesas do refeitório; 

● Visita monitorada nas moradias; 

● Realização da Feira de trocas de textos; 

● Oficina de alimentos; 

● Trilha de biodiversidade; 

● Organização e Realização da Feira da Sucata e da Barganha; 

● Organização e Realização da Festival de boas idéias e práticas; 

● Coordenação e supervisão do recolhimento e armazenamento do lixo dentro do 

Campus. 

 

�   Metas propostas  

● Redução do consumo de descartáveis – adoção de canecas duráveis; 

● Apostila sem fim: um projeto socioambiental de reaproveitamento de materiais; 

● Reutilização de materiais – estante de trocas de objetos usados; 
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● Realização de Encontros Educativos; Calourada (com palestras e distribuição de 

canecas); palestras; oficinas; monitoramentos, além de atendimentos, consultas e 

reuniões com a Comissão; 

● Realização de Oficinas: compostagem; papel reciclado artesanal; aproveitamento 

máximo de alimentos; formação de estudantes do USP Recicla; 

● Criação de novas composteiras, contribuindo para a elaboração de livro educativo 

socioambiental. 

 

�   Metas Alcançadas 

● Foram produzidos no Campus em 2007: 848,43kg/dia de Recicláveis; 605.05 

kg/dia de lixo comum, perfazendo um total de 1453,48 kg/dia de lixo; 

● Encontros Educativos: total de 760 participantes distribuídos entre as Unidades;  

● Encontro com estudantes (não calouros); funcionários das equipes de limpeza e 

de outros serviços, com total de 405 participantes; 

● Oficina de formação de estudantes USP Recicla; 

● Oficina de compostagem de resíduos orgânicos, com total de 30 participantes; 

● Montagem da composteira do CCI/HC, com total de 15 participantes; 

● Mostra de compostagem na Feira da Sucata e da Barganha e no Simpósio USP 

Recicla, com total de 50 participantes; 

● Manutenção de porta-recados nas mesas do refeitório; 

● Visita monitorada nas moradias, com total de 58 participantes; 

● Feira de trocas de textos, com total de 26 participantes; 

● Oficina de alimentos, com total de 13 participantes; 

● Trilha de biodiversidade, com total de 19 participantes; 

● VI Feira da sucata e da barganha, realizada em 03/06 no entorno do CEFER: 

2.500 participantes e 180 expositores; 

● Apoio Financeiro ao evento Recicla Idéias – promovido pela Comissão Interna da 

PCARP; 

● Participação, juntamente com as Comissões Internas do Campus, do II Simpósio 

USP Recicla, realizado no dia 27/10, Campus da Capital. Nesse Simpósio, foram 

debatidos temas da Educação Ambiental e Gestão Compartilhada de Resíduos 

Sólidos; 

● Lançamento do livro: “Da Pá Virada – revirando o tema lixo”, organizado pela 

Comissão do Campus, bolsistas e educadora; 
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● Festival de boas idéias e práticas ambientais realizado no dia 08/11, com 65 

participantes; 

● Seminário “Olhar Sócio-ambiental sobre um Território”, organizado por: coletivos 

educadores ipê-roxo e prosa de gaia, realizado em 30/11 na FORP, com 35 

participantes; 

● Recicla Idéias – promovido pela Comissão Interna da PCARP, com 100 

participantes. 

 

�   Dificuldades Encontradas 

Conscientizar a comunidade sobre a necessidade da aplicação dos 3 R’s 

(reduzir, reutilizar e reciclar). Como é um programa educativo, não há como impor 

normas e sim trabalhar com a conscientização dos alunos, funcionários e docentes, 

necessitando empenho efetivo da Comissão.  

 

 

Comissão Interunidades para implantação do Parque T ecnológico de Ribeirão 

Preto  

 

�   Missão 

Essa Comissão tem como objetivo, estudar e orientar a participação da 

USP na construção do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, criando assim um 

espaço entre os pesquisadores da Universidade e as empresas interessadas em fazer 

parte deste empreendimento, cujo protocolo de intenções foi firmado entre a Secretaria 

da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico; o Município de Ribeirão Preto; 

a Fundação Instituto Pólo Avançado da Saúde de Ribeirão Preto – FIPASE; a 

Universidade de São Paulo – USP e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 

– ABDI, em 13/12/2005.  

Houve reuniões periódicas para discussão de assuntos como: o papel e 

as ações que deveriam ser realizadas nos âmbitos das diversas Unidades deste 

Campus; a definição das Âncoras de acordo com a vocação do Parque; o que poderá 

ser implantado dentro da área USP (FATEC e Escolas Tecnológicas e Agrícolas, 

EMBRAPA, Empresas de Biotecnologia, Laboratório da FURP, Centro de Informação e 

Documentação, Incubadora de base Tecnológica, Centro de Certificação, Centro de 

Convenções), além de deliberar sobre a reserva, visando implantações futuras de 
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outros Centros Tecnológicos, com a possibilidade de um maior fluxo entre a 

Universidade e a sociedade. 

Foram discutidas também: as propostas do termo científico; quais 

equipamentos a área USP deverá ou poderá abrigar no espaço físico do parque; e o 

papel da Universidade em relação ao Parque Tecnológico. 

 

�   Recursos humanos 

É uma Comissão constituída por docentes das Unidades do Campus, um 

Coordenador Geral, um representante da Agência USP de Inovação, um Coordenador 

Local, um Consultor da USP de São Carlos, o Prefeito do Campus e uma secretária da 

PCARP. 

Os recursos financeiros com a implantação do Parque Tecnológico serão 

provenientes do Estado, do Município e também de parcerias com a iniciativa privada. 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

Essa Comissão realizou reuniões periódicas, inclusive com a presença 

dos Diretores das Unidades, representante da FIPASE, representante da Prefeitura 

Municipal, entre outros convidados. Participou de vários eventos no período, como:  

� V Seminário do Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, realizado na 

EMPRAPA / São Carlos, em setembro de 2006;  

� Workshop “Competências de Pesquisa do Campus da USP de Ribeirão Preto”, 

realizado em Ribeirão Preto, em setembro de 2006;  

� 4ª Reunião de Trabalho sobre Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, realizado 

em Ribeirão Preto, em novembro de 2006;  

� VI Seminário do Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, realizado em São 

Paulo, em janeiro de 2007. 

 

�   Metas propostas 

Auxiliar nos assuntos relativos à USP no processo de elaboração do 

projeto do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, o qual foi entregue ao Sistema de 

Parques Tecnológicos do Estado de São Paulo no dia 31/10/2007. 
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�   Metas alcançadas 

Cessão das terras da USP e entrega do projeto do Parque ao Sistema 

Paulista de Parques Tecnológicos, em 31/10/2007. 

 

�   Dificuldades encontradas 

Agendamento e quorum de reuniões; entendimento mais detalhado da 

proposta do projeto apresentado pelo Governo do Estado. 

 

�   Avaliação e desafios para 2008 

Apesar das dificuldades encontradas, a Comissão cumpriu seu papel. Os 

desafios são uma aproximação com a Prefeitura Municipal, o Governo Estadual e o 

investidor privado, para tomada de decisões sobre os próximos encaminhamentos para 

a implantação do Parque Tecnológico. 

 

 

Grupo Setorial Pró-Calouro  

 

�   Missão 

Instituída pelo Gabinete da Reitoria, a Semana de Recepção de Calouros 

tem o intuito de promover e estimular o culto do humanismo, da solidariedade e do 

absoluto respeito aos indivíduos. 

Faz parte dessa Semana o Grupo Setorial Pró-Calouro, com a finalidade 

de assessorar os Diretores das Unidades a promover uma recepção cidadã e coibindo 

ações abusivas.  

Dar boas-vindas e apresentar o Campus e os serviços prestados como: o 

seu funcionamento, moradias, refeições, espaço esportivo, biblioteca, assistência 

social, médica e odontológica, entre outros. 

A Universidade disponibiliza para esse fim o Serviço “Disque Trote”, para 

que sejam feitas denúncias de abusos no trote e para que se possam tomar 

providências adequadas a cada situação. 

 

�   Recursos Humanos 

Esse Grupo engloba o Campus, tendo como membros um docente de 

cada Unidade, representantes da PCARP (um membro da área social, um membro da 
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área jurídica, um membro do Serviço de Guarda Universitária do Campus), 

representantes do DCE e Centros Acadêmicos e uma secretária da PCARP. 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

No ano de 2007, com a colaboração dos Centros Acadêmicos e DCE, foi 

realizada uma Confraternização Unificada, englobando todos os calouros do Campus 

(total de 1200 pessoas), tendo a seguinte programação: Café da Manhã Solidário 

(oferecido pelo Restaurante Central da PCARP), apresentação do DCE, apresentação 

musical, palestras, oficinas temáticas, gincana e uma confraternização de boas-vindas. 

Toda essa programação foi coordenada pelo Grupo Setorial Pró-Calouro 

e realizada em 28/02/2007. 

O Grupo realizou também, juntamente com a Secretaria da Saúde 

(Programa de Saúde da Família) da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, um mutirão 

contra a Dengue, mobilizando alunos (calouros e veteranos), docentes e funcionários 

do Campus, bem como Prefeitura Municipal, tendo como tema: “Bixo da USP, ajude a 

matar o bicho da Dengue”. 

Nesse mutirão foram realizadas visitas a residências e comércios 

localizados no Distrito Oeste, setor gerenciado por esse Campus, para verificação dos 

possíveis pontos de procriação da larva do mosquito da dengue, além de medidas 

profiláticas e distribuição de folhetos educativos à população local. Essa iniciativa partiu 

do Grupo, sugerida pelos representantes do DCE, devido à epidemia da doença no 

município. 

Houve ainda a arrecadação de 900 kg de alimentos não perecíveis, os 

quais foram doados às Instituições Assistenciais do município. 

 

�   Público alcançado 

Calouros, ingressantes na USP. 

 

�   Metas propostas 

Promover uma recepção cidadã, coibindo ações abusivas na recepção 

dos calouros, além de promover trotes solidários.  

 

�   Metas alcançadas 

Todas as metas propostas pelo Grupo foram alcançadas. 
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�   Avaliação e desafios para 2008 

A Recepção aos Calouros transcorreu de forma harmoniosa, havendo 

integração tranqüila entre os calouros e a comunidade uspiana. 

A Comissão tem como principal desafio continuar a tarefa de promover 

uma recepção cidadã, coibindo ações abusivas e promovendo e incentivando trotes 

solidários. 

 

 

Comissão de Reflorestamento  

 

�   Missão 

A Comissão de Reflorestamento tem como finalidade gerir e garantir a 

perpetuidade da Floresta da USP-RP. 

À Comissão de Reflorestamento compete: instruir as solicitações de 

desenvolvimento de projetos de pesquisa, de ensino e de atividades de extensão; 

fiscalizar as atividades de pesquisa, ensino e extensão; zelar pela manutenção da 

Floresta da USP, especialmente do Banco Genético nela contido; propor planos para 

seu manejo; colaborar com outras Comissões em propostas de políticas florestais para 

o Campus da USP/RP. 

 

�   Recursos humanos 

Atualmente, a Comissão de Reflorestamento é composta por membros 

efetivos e membros suplentes representantes das categorias docente e/ou funcionário 

de cinco Unidades de Ensino do Campus, do Serviço de Áreas Verdes; do Serviço da 

Guarda Universitária, da Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do 

Estado de São Paulo da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e do Departamento de 

Gestão Ambiental da Secretaria de Planejamento e Gestão Ambiental da Prefeitura 

Municipal de Ribeirão Preto. 

 

�   Principais Atividades Desenvolvidas 

● Elaboração do plano de manejo da Floresta; 

● Enriquecimento na área de recomposição florestal; 

● Campanhas internas e externas de educação ambiental; 
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● Apoio à Campanha de Conscientização da comunidade do combate ao incêndio 

e preservação da Floresta. 

Ainda, foram realizados serviços florestais, como roçadas mecânicas, 

programados pela Comissão de Reflorestamento e executados pelo Serviço de Áreas 

Verdes – PCARP: 

● Serviços com máquina 

- roçada mecânica; 

- conservação de estradas e aceiros; 

- aplicação de herbicida. 

● Serviços manuais 

- controle de formigas; 

- retirada de plantas invasoras (Albízias); 

- plantio na bordadura da área de recomposição florestal. 

 

�   Metas Propostas 

Promover campanhas para conscientização da preservação da Floresta 

do Campus e parcerias com outros órgãos. 

 

�   Metas alcançadas 

● O cumprimento do manejo da Floresta; 

● Encerramento do convênio celebrado entre a Fundação para a Conservação e a 

Produção Florestal do Estado de São Paulo e a Universidade de São Paulo, para a 

implantação do projeto Floresta da USP – Ribeirão Preto; 

● Em parceria com a Guarda Universitária do Campus e o CEEFLORUSP, 

promoveu a II ECOVISITA USP-RP, dando seqüência à campanha de 

conscientização dos funcionários freqüentadores do Campus da USP-RP, quanto à 

segurança da área da Floresta do Campus no que tange à necessidade de todos 

serem parceiros na preservação de nossas áreas verdes. 

 

Tabela 13 - II ECOVISITA USP-RP 

Data das visitas Dia da semana Unidades Participantes 
29/10/07 2ª feira PCARP 

31/10/07 4ª feira FEA-RP 

28/11/07 4ª feira FMRP, EERP, FORP, CIRP, SISUSP 

03/12/07 2ª feira Fundação Hemocentro/RP 
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�   Dificuldades encontradas 

● Devido à área do Campus ter um grande limite com um entorno cada vez mais 

urbanizado, a invasão e o aparecimento de focos de incêndios foram motivos de 

preocupação crescente da segurança;  

● Realização de reuniões devido à falta de quorum.  

 

�   Avaliação e Desafios para 2008 

Dar continuidade às atividades da Comissão como: o plano de manejo 

florestal, as campanhas internas e externas de educação ambiental e de 

conscientização sobre a preservação da Floresta. 

 

 

Comissão de Meio Ambiente  

 

�   Missão 

A Comissão de Meio Ambiente tem por finalidade contribuir para a 

conservação e promoção do patrimônio ambiental do Campus da USP de Ribeirão 

Preto, considerado “paisagem notável” na Lei Orgânica do Município, artigo 158 

parágrafo único, por meio de monitoramento e orientação de ações voltadas para a 

preservação de recursos naturais. 

 

�   Recursos humanos 

● Grupo de representantes das categorias docente e/ou funcionário de seis 

Unidades de Ensino do Campus;  

● Dois representantes do Serviço de Áreas Verdes da PCARP; 

● Dois representantes do Serviço de Engenharia da Divisão de Infra-Estrutura da 

PCARP;  

● Representantes do Departamento de Gestão Ambiental da Secretaria de 

Planejamento e Gestão Ambiental da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. 
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�   Principais atividades desenvolvidas 

● Analisar solicitações para extração, poda, plantio, retirada de galhos e 

transplante de árvores;  

● Verificar as condições fitossanitárias das árvores do Campus. 

 

�    Público alcançado 

Comunidade uspiana. 

 

�   Metas Propostas 

Dar continuidade às atividades previstas para sua atuação, 

desenvolvendo ações voltadas para a conservação e promoção do patrimônio 

ambiental do Campus da USP de Ribeirão Preto, segundo consta em seu Regimento 

Interno. 

 

�   Metas Alcançadas 

● Aprovação do “Plano Ambiental do Campus da USP de Ribeirão Preto: 

princípios, diretrizes e normas” na 172ª Reunião Extraordinária do CORP – 

Conselho do Campus de Ribeirão Preto, realizada em 21/03/2007; 

● Inclusão de dois representantes do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, dois representantes da 

Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, e dois representantes do Departamento 

Estadual de Proteção de Recursos Naturais – DEPRN, tendo sido aprovado pelo 

Conselho do Campus de Ribeirão Preto – CORP, na 174ª Reunião Ordinária, 

realizada no dia 12/09/2007; 

● Extração das árvores doentes. 

 

 

Nas tabelas abaixo, pode-se observar os diversos tipos de solicitações 

formalizadas à CMA, por Unidades e Serviços do Campus, e atendidas pela Comissão.  
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Tabela 14 - Tipos de procedimentos avaliados e apro vados pela CMA em 2007 

Unidade/
Serviço 

Nº. 
prot/ 
proc 

Nº. 
pareceres 
emitidos 

Tipo e nº. de manejo solicitado  

Nº. de 
árvores extração poda transplante  plantio retirada 

galhos 

ARFUSP - - 1 - - - - 1 
CIRP 2 2 1 1 - - - 2 
COSEAS 1 3 3 12 - - - 15 

EERP 1 3 10 - - - várias* 10 + 
várias* 

FCFRP 4 6 6 7 - - - 13 
FEARP 6 12 24 1 1 - - 26 
FFCLRP 12 36 36 9 1 1 5 52 
FMRP 10 14 21 7 24 - - 52 
FORP 2 4 9 - 2 - - 11 
HCFMRP 2 2 50 - - - - 50 

PCARP 30 36 143 25 + 
várias* - - - 168 + 

várias* 
FDRP 1 2 167 - - - - 167 
PMRP 1 1 - várias* - - - várias* 

TOTAL 72 104 471 62 + 
várias* 28 1 5 + 

várias* 
567 + 

várias* 
(*) Quantidade não especificada devido ao grande número de árvores envolvidas, sendo a maioria de espécies 
invasoras 
a) Cada pedido envolve diferentes números de árvores 
b) Para os pedidos sem emissão de parecer houve aprovação ad referendum, com a emissão de Folha de 
Informação 
c) Foram realizadas 16 vistorias técnicas in loco. 

 

Tabela 15 - Número de extrações e de reposições arb óreas por Unidade/Serviço, realizadas pela 
CMA, segundo a condição de análise – Exercício 2007  

Unidade/ 
Serviço 

Com Parecer * Ad Referendum  ** Total 
Extração 

Total 
Reposição Nº. Extração  Nº. Reposição Nº. Extração Nº. Reposição  

ARFUSP 0 0 1 10 1 10 
CIRP 1 25 0 0 1 25 
COSEAS 3 60 0 0 3 60 
EERP 10 228 0 0 10 228 
FCFRP 6 120 0 0 6 120 
FDRP 167 4275 0 0 167 4275 
FEA-RP 24 385 0 0 24 385 
FFCLRP 35 720 1 25 36 745 
FMRP 20 293 1 10 21 303 
FORP 9 225 0 0 9 225 
HCFMRP 50 1750 0 0 50 1750 
PCARP 140 1554 3 75 143 1629 
PMRP 0 0 0 0 0 0 
Total 465 9635 6 120 471 9755 
* Parecer emitido significa pedido analisado em agendas programadas. 
** Ad referendum significa autorização após análise, em situação emergencial. 
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Tabela 16 - Reposições de novas mudas arbóreas – Ex ercício 2007 

Tipo  Quantidade  

Saldo positivo de mudas plantadas de 2006 para 2007 1524 

Novas mudas plantadas em 2007 5350 

Reposições necessárias para 2007 9755 

Débito em 2007 2881 

Obs.:  O fornecimento de mudas e os serviços de plantio foram executados pelo Serviço de Áreas Verdes – PCARP. 

 

����   Dificuldades Encontradas 

● Encerramento da bolsa-trabalho COSEAS; 

● Descumprimento em relação à necessidade de avaliação prévia em fase de pré-

projeto, pela CMA, para novas obras ou obras para ampliação de espaços 

construídos. 

 

Ainda, a CMA manteve uma agenda de trabalho intensa, principalmente 

em relação ao gerenciamento de problemas ambientais, como: avaliação de novas 

áreas para expansão (HCFMRP e FDRP); avaliação e sugestão da revisão de traçados 

(ECA-RP); perda de prazos dados pelos órgãos ambientais para as devidas extrações; 

desenvolvimento de várias obras não encaminhadas para apreciação da Comissão 

para avaliação do impacto ambiental. 

Também, a CMA, em continuidade à proposta que vinha fazendo há 

alguns anos, sugeriu à PCARP/USP que organizasse um grupo de trabalho/comissão 

para buscar a viabilização da utilização da área da Antiga Pedreira Santa Luzia. 

 

�   Avaliação e Desafios para 2008 

No final de 2007, foi atingido praticamente o esgotamento de todas as 

áreas previstas para reflorestamento/reposição arbórea do Campus, de acordo com o 

mapeamento ambiental traçado em seu Plano de Diretrizes Ambientais, aprovado pelo 

CORP em março de 2007. 

A CMA está em fase de estudo e de busca de novas áreas para plantio de 

mudas, referentes a extrações que, de um modo ou de outro, são inevitáveis. 

Atualmente, a USP-RP está com uma proposta de utilização de uma mata 

(APP) no município de Cravinhos, com processo de articulação entre a PCARP/USP e 

a Prefeitura Municipal de Cravinhos, que se espera ser aprovado. No entanto, a CMA 
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entende que deveria ser priorizada a utilização de áreas do próprio município de 

Ribeirão Preto para as reposições necessárias. 

De fato, a CMA, após avaliação técnica in loco, realizada para cada 

solicitação, autorizou o manejo de espécies arbóreas, seguindo, até 10/04/07, suas 

normas internas que exigiam, para cada árvore sadia extraída, o plantio de 10 novas 

árvores e para cada árvore doente, 03 novas mudas plantadas no Campus. 

Em 2007, a CMA não pôde contar com a colaboração de bolsista do 

Programa Bolsa-Trabalho da COSEAS-USP para o projeto intitulado “Projeto de 

Integração entre Crescimento e Conservação do Patrimônio Ambiental do Campus da 

USP de Ribeirão Preto: um constante desafio”. Esta situação dificultou a realização das 

atividades de visitas em campo e de educação ambiental e também a atualização de 

seu site http://www.pcarp.usp.br/cma/, o que permitiria melhor comunicação com os 

usuários e maior visibilidade às ações da Comissão, em cumprimento ao seu principal 

objetivo que é contribuir para a conservação e promoção do patrimônio ambiental do 

Campus da USP de Ribeirão Preto. 

A falta de articulação de alguns setores com a CMA, no sentido de se 

avaliar previamente impactos ambientais e sócio-ecológicos advindos de obras de 

infra-estrutura, sobrecarregou as atividades da CMA, bem como gerou conflitos 

totalmente evitáveis, se respeitado o que se pede a legislação ambiental e os acordos 

firmados entre a PCARP/USP, via CMA, com o Ministério Público (Promotoria do Meio 

Ambiente), DEPRN, DGA/PMRP e Polícia Ambiental. 

Para 2008, o principal desafio é buscar projetos que viabilizem o plantio 

de novas mudas arbóreas e, também, propiciar maior e melhor compreensão dos 

administradores e usuários das Unidades/Serviços sobre a necessidade de se valorizar 

e conservar o patrimônio ambiental do Campus da USP de Ribeirão Preto. 

Outro desafio é dar continuidade ao monitoramento dos recursos naturais 

do Campus, face à plena expansão por que passam seus diferentes setores e também 

contribuir para maior conscientização dos administradores e usuários sobre a 

importância da conservação e promoção do patrimônio ambiental do Campus da USP 

de Ribeirão Preto. 
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2. DIVISÃO DE APOIO AO ENSINO E À PESQUISA 

 

� 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, Oficinas de Precisão, Laboratório de Resíduos 

Químicos, CEFER – Centro de Educação Física, Esportes e Recreação e Centro 

Multidisciplinar de Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças. 

 

� Recursos humanos 

 

Tabela 01 – Recursos humanos da Divisão 

Nível  Quantidade  

Básico 29 

Técnico 46 

Superior 32 

Total  107 

 

 

Tabela 02 – Recursos humanos da Diretoria 

Nível  Quantidade  

Básico 01 

Técnico 03 

Superior - 

 

 

�   Principais Atividades Desenvolvidas 

● Assessoria técnico-jurídica ao Gabinete; 

● Elaboração de projetos para captação de recursos por meio da Administração e 

de agências de fomento; 

● Ampliação de oportunidades e incentivo à capacitação profissional dos 

funcionários da Divisão e dos Serviços e Seções que a compõem; 

● Extensão à sociedade com atividades de ensino e pesquisa, por meio das 

Unidades, Órgãos de Integração e órgãos complementares; 

● Finalização do relatório de cinco processos administrativos/sindicância;  
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● Assessoria às Comissões do Serviço de Biotério, Serviço de Biblioteca, Seção de 

Oficinas de Precisão e Laboratório de Resíduos Químicos; 

●Coordenação e realização de atividades de relacionamento com os 

Serviços/Seções da Divisão; 

● Organização e administração de eventos e informações. 

 

�   Público Alcançado 

Serviços e Seções da PCARP, Unidades do Campus e comunidade 

externa. 

 

�   Metas Propostas 

● Implementar Planos de Capacitação para todos os funcionários que compõem a 

Divisão; 

● Desenvolver projetos de Promoção à Saúde, que representem a base para a 

visibilidade do Campus de Ribeirão Preto, visando à integração da USP com a 

comunidade; 

● Estabelecer parcerias que possibilitem a coordenação das atividades de 

relacionamento da USP e seus usuários de modo geral; 

● Fixar normas de funcionamento e de atendimento ao público para os usuários 

que se utilizam dos serviços da DVAPEP. 

 

�   Metas Alcançadas 

● Projetos de Integração: 

- Parceria com a ADEVIRP – Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão 

Preto; 

- 2ª Festa do Livro da USP, realizada de 18 a 20/04; 

- Homenagem ao Dia das Mães; 

- Projeto Café Ciência, realizado nos dias 29/08, 26/09, 24/10 e 28/11; 

- Homenagem ao Dia do Profissional de Educação Física; 

- Fórum de Educação e Comportamento no Trânsito, em parceria com a 

TRANSERP e colaboração da Drª. Raquel Alqmvist, realizado no dia 21/09; 

- Caminhada na esplanada do Teatro Pedro II – “Um dia sem carro”, em parceria 

com a TRANSERP, realizada no dia 22/09; 

- Homenagem ao Dia dos Professores, realizada no dia 15/10; 
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- II Encontro de Celebridades Esportivas no Campus de Ribeirão Preto, realizado 

no dia 06/12; 

- Concurso para o Prêmio Maurício Oscar da Rocha e Silva (março/07 - início da 

divulgação; 01 a 29/06 - período de inscrições; e 10/12 - Cerimônia de entrega 

do Prêmio); 

● Continuidade dos projetos do Centro Multidisciplinar de Promoção da Saúde e 

Prevenção de Doenças; 

● Retomada das atividades das Comissões Assessoras da Biblioteca, Biotério, 

Oficinas de Precisão e Laboratório de Resíduos Químicos; 

● Reativação do Laboratório de Resíduos Químicos, com procedimentos para 

regulamentação da licença de funcionamento junto à CETESB; 

● Infra-Estrutura: 

- Construção do novo prédio principal do Biotério Geral – Centro de Criação de 

Roedores SPF, com uma área de 1.200 m2; 

- Pintura do Conjunto Aquático, reforma do reservatório de cloro e troca do forro 

do Bloco B do CEFER; 

- Conclusão da obra de ampliação de 600m2 da Biblioteca Central; 

- Aquisição de materiais e equipamentos para as atividades desenvolvidas no 

Centro Multidisciplinar de Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças. 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Obtenção de recursos financeiros para organização dos eventos; 

● Solicitações não atendidas de reformas e construções;  

● Quadro defasado de funcionários. 

 

�   Avaliação e desafios para 2008 

A realização dos trabalhos da DVAPEP foi obtida por uma equipe 

comprometida com os objetivos propostos, o que favoreceu relacionamentos de 

confiança e de respeito, fornecendo condições de trabalho para o desempenho das 

tarefas e desenvolvimento profissional dos funcionários.  

Nessa abordagem, o aperfeiçoamento da rotina de trabalho, a integração 

dos usuários, a promoção da saúde e qualidade de vida foram também uma missão 

prioritária e cumprida com zelo.  
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Apesar das dificuldades, foram obtidos recursos necessários para a 

realização dos eventos propostos. Porém, o não atendimento das solicitações de 

reformas e construções no Centro Multidisciplinar de Promoção à Saúde e Prevenção 

de Doenças e no CEFER comprometeu o atendimento da crescente demanda dos 

usuários do Centro Esportivo. 

Dentre os desafios para 2008, pode-se citar principalmente a continuidade 

da realização dos eventos elencados no calendário da PCARP e da Universidade, o 

início das atividades do Laboratório de Resíduos Químicos, e a inauguração do prédio 

do Centro de Criação de Roedores SPF. 

 

 

2.1 BIBLIOTECA CENTRAL 

 

�   Missão 

Manter a integração dos acervos bibliográficos e serviços, das 6 Unidades 

de Ensino e o curso de Música, com estabelecimento de políticas participativas, 

visando racionalizar recursos e assegurar acesso à literatura científica para os 62 

cursos de pós-graduação, 23 cursos de graduação do Campus da USP de Ribeirão 

Preto, assim como ao público em geral. 

 

 

 
Fachada da Biblioteca Central 
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�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 03 - Recursos Humanos 

Nível  Quantidade  
Básico 10 
Técnico  18 
Superior 13 

 

 

Tabela 04 - Recursos Materiais 

Tipo  Quantidade  
Arquivo deslizante 1 
Computador 100 
Fax 1 
Impressora 16 
Impressora Multifuncional 1 

 

 

�   Principais Atividades Desenvolvidas 

● Alimentação de Bases de Dados nacionais e estrangeiras; 

● Cadastramento da produção científica do corpo docente do Campus; 

● Comutação Bibliográfica; 

● Empréstimo domiciliar; 

● Solicitação de encadernação de material bibliográfico; 

● Normalização de trabalhos científicos (monografias, dissertações, teses e artigos 

para periódicos; 

● Processamento técnico de revistas, livros e teses; 

● Coordenação dos Programas Cooperativos: 

- USP/SIBi: Banco de dados bibliográficos – DEDALUS; 

- USP/SABER: Portal de teses e dissertações; 

- USP/ Sistema de Gestão de Qualidade e Produtividade; 

- BIREME: Centro Cooperante Latino-Americano e do Caribe de Informação em 

Ciências da Saúde; 

- CNPq/IBICT: Biblioteca Base do Programa de Comutação Bibliográfica; 

- CNPq/IBICT: Biblioteca Cooperante do Catálogo Coletivo Nacional de 

Publicações Seriadas; 

- CIN/CNEN: Biblioteca participante do Catálogo Coletivo de anais e eventos; 
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- ReBAP: Biblioteca participante da Rede Brasileira de Bibliotecas da área de 

psicologia. 

● Treinamentos de capacitação de usuários para acesso às principais bases de 

dados; 

● Visitas orientadas. 

 

�   Público Alcançado 

A BCRP atende aos 11.871 usuários do Campus de Ribeirão Preto, 

sendo 827 docentes e pesquisadores, 5.341 alunos de graduação, 2.639 alunos de 

pós-graduação e 3.064 funcionários das Unidades, HCFMRP e Fundação Hemocentro 

e também à comunidade externa. 

 

�   Metas Propostas 

● Propor a modernização da Estrutura Organizacional da BCRP; 

● Dar continuidade ao Programa de Capacitação da equipe da BCRP 

(Bibliotecários, Técnicos e Auxiliares), permitindo a participação em treinamentos e 

eventos pertinentes à área de atuação; 

● Promover ações de marketing, atualizando folders, manuais, cartazes etc.; 

● Elaborar e implantar diretrizes para a política de recebimento de doação de 

material bibliográfico; 

● Desenvolver projeto de desbastamento de coleções; 

● Organizar novo sistema de capacitação dos calouros para acesso e uso dos 

recursos e serviços da BCRP; 

● Implantar espaço de convívio; 

● Concluir o Sistema de Sinalização do acervo bibliográfico e serviços;  

● Instalar estações de trabalho, próximo ao Setor de Circulação, com o objetivo de 

melhorar o atendimento ao usuário; 

● Modernizar a portaria principal, permitindo a instalação de catracas eletrônicas 

para o controle de freqüência de usuários internos e externos e maior segurança; 

● Propor melhorias na estrutura física da Biblioteca;  

● Implantar o Sistema de Segurança Pessoal e Patrimonial. 
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�   Metas Alcançadas  

● Aumento de oportunidades aos funcionários no Programa de Capacitação da 

BCRP; 

● Atualização de folders, manuais, cartazes etc.; 

● Implantação do espaço para integração dos usuários, com mobiliário adequado;   

● Conclusão do Sistema de Sinalização do acervo bibliográfico e serviços; 

● Aquisição parcial do mobiliário para a Sala de Estudo Individual; 

● Instalação, pelo CIRP/USP, de uma estação de consulta no interior da biblioteca, 

com computadores modernos. 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Espaço físico insuficiente; 

● Inexistência de sistema interno de segurança pessoal e patrimonial; 

● Lentidão no processo de aquisição de livros e periódicos; 

● Desatualização da rede de informática;  

● Alteração na política da Universidade para aquisição de periódicos; 

● Lentidão nos processos para melhoria de infra-estrutura; 

● Quadro defasado de funcionários. 

 

� Avaliação e desafios para 2008  

Por meio dos esforços envidados pela PCARP, o ano de 2007 foi 

bastante positivo em relação às metas alcançadas, proporcionando também aos 

funcionários a participação em treinamentos, e/ou eventos, aprimorando a prestação de 

serviços à comunidade acadêmica. 

No que se refere aos desafios para o próximo ano, pode-se citar: 

● Modernizar a Estrutura Organizacional e Administrativa da Biblioteca; 

● Ampliar as oportunidades de participação da equipe em cursos, treinamentos e 

eventos; 

● Dar continuidade na elaboração de projetos para a estrutura física da BCRP;  

● Estabelecer parcerias, convênios para a obtenção de recursos financeiros para a 

formação de coleções bibliográficas dos 23 cursos de graduação recém  

implantados;  

● Implantar políticas de doações e permutas de material bibliográfico; 
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● Propor às Seções de Compras das seis Unidades de Ensino os processos para 

encadernação. 

 

 

2.2 SERVIÇO DE BIOTÉRIO 

 

�   Missão 

Disponibilizar para a comunidade científica, animais de laboratório 

produzidos em conformidade com preceitos éticos e morais, adequando e incorporando 

recursos humanos, físicos e materiais que permitam sua criação com qualidade 

genética, sanitária e ambiental definidas e controladas, visando à obtenção de animais 

livres de patógenos específicos (SPF), de acordo com recomendações internacionais, 

além de proporcionar orientação técnica e serviços de apoio a biotérios setoriais das 

Unidades do Campus de Ribeirão Preto. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 05 - Recursos Humanos 

Nível  Quantidade  
Básico 11 

Técnico 04 

Superior 10 

 

Tabela 06 – Recursos Materiais 

Tipo  Quantidade  
Microcomputador 04 

Impressora 03 

 

�   Principais Atividades Desenvolvidas 

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

● Planejamento e controle de toda produção e aquisição de animais em função da 

demanda prevista; 

● Fornecimento diário de animais aos Departamentos das Unidades sediadas no 

Campus; 
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●Confecção de maravalha para consumo diário nos prédios de 

produção/manutenção deste Serviço de Biotério e para fornecimento semanal aos 

biotérios Departamentais das Unidades sediadas no Campus; 

●Elaboração de relatórios mensais para a cobrança de animais e maravalha 

consumidos pelos Departamentos das Unidades sediadas no Campus; 

●Previsão e aquisição de produtos e materiais para desenvolvimento das 

atividades no biotério; 

●Execução de processos cirúrgicos como caudectomia, descorna, castração, 

cesariana, etc.; 

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

●Coleta e acondicionamento de carcaças de animais para destinação específica 

após o seu uso pelos Departamentos das Unidades de ensino e pesquisa sediadas 

no Campus; 

●Coleta de sangue de ovinos e eqüinos para pesquisadores interessados; 

●Exame clínico e eutanásia dos animais doentes para exames 

anatomopatológicos, parasitológicos e microbiológicos; 

●Controle parasitológico dos animais mediante isolamento, identificação do agente 

causal e aplicação de medidas curativas quando necessário; 

● Assistência e orientação técnica aos biotérios setoriais do Campus. 

 

�   Público Alcançado 

Beneficia-se dos serviços prestados pelo Serviço de Biotério toda a 

comunidade científica do Campus e externa.  

 

�   Metas Propostas 

● Aumento da produção das espécies de camundongos SPF; 

● Início do fornecimento regular das espécies de camundongos SPF aos usuários; 

● Padronização das atividades de agendamento e expedição das espécies de 

camundongos SPF; 

● Diminuição gradativa da produção das espécies de camundongos de padrão 

sanitário convencional; 

● Ampliação de oportunidades de programa de capacitação e de qualificação 

profissional; 
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●Treinamento dos recursos humanos e instalação de novos equipamentos para 

ampliação das atividades de produção de camundongos SPF no prédio recém-

inaugurado; 

● Reforma e instalação de equipamentos para o antigo prédio de camundongos 

para adaptação à produção de cobaias; 

● Melhoria da qualidade sanitária e do número de cobaias produzidas; 

● Conclusão dos serviços de infra-estrutura (elétrica, hidráulica, alvenaria, 

climatização, pavimentação, paisagismo e equipamentos e materiais) no novo 

prédio destinado à produção de roedores SPF; 

●Início do estudo das necessidades de aproveitamento, captação e capacitação de 

recursos humanos para utilização no novo prédio destinado à produção de 

roedores SPF; 

 

�   Metas Alcançadas 

● Treinamento prático de 02 (dois) técnicos de biotério e 01 (um) auxiliar de 

biotério, no biotério de camundongos isogênicos da FMRP; 

● Conclusão da reforma do prédio destinado a dar suporte à produção de cobaias; 

● Conclusão da aquisição de materiais destinados à produção de cobaias, tais 

como ventiladores/exaustores de teto, estantes, caixas de polipropileno, bicos, 

rolhas e bebedouros; 

● Aumento do número de matrizes e reprodutores de cobaias no prédio reformado, 

contribuindo com o acréscimo de aproximadamente 30% no total de animais 

produzidos no ano de 2006; 

● Construção de alambrado para isolamento da capineira; 

● Conclusão da reforma do prédio destinado à produção de camundongos SPF; 

● Instalação do sistema de climatização do prédio de produção de linhagens de 

camundongos SPF; 

● Aquisição de equipamentos, materiais e de matrizes e reprodutores de linhagens 

de camundongos SPF; 

● Início da produção de camundongos SPF. 

 

 

As tabelas abaixo apresentam números relativos à produção de animais 

do Serviço de Biotério durante o ano de 2007: 
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Tabela 07 - Consumo de Animais de Laboratório - 200 7 

Espécies 
Unidades 

EERP FCFRP FFCLRP FMRP FORP Total  
Camundongo Balb-c 0 671 0 11735 325 12731 
Camundongo C57 0 18 43 4937 66 5064 
Camundongo Swiss 0 6294 1599 11632 783 20308 
Cão 0 0 0 179 64 243 
Cobaia 0 3 2 965 166 1136 
Coelho 0 41 89 309 107 546 
Gato 0 0 0 8 0 8 
Hamster 0 36 0 22 0 58 
Pombo 0 12 1 0 0 13 
Rato 0 11636 6997 36033 5963 60629 
Total  0 18711 8731 65820 7474 100736 
 

 

Tabela 08 - Demonstrativo Geral do Fluxo de Animais  - 2007 

Espécies  Produção  Consumo  *Venda **Doação  Total  
Consumo, venda e doação 

Camundongo 44266 38103 270 250 38623 
***Cão 442 243   243 
Cobaia 1715 1136 55 260 1451 
Coelho 709 546 25 07 578 
Gato 10 8   8 
Hamster 142 58 29 10 97 
Pombo 25 13   13 
Rato 72148 60629 1221 420 62270 
Total 119457 100736 1600 947 103283 
* Venda de animais de laboratório a universidades particulares, a laboratórios de análise clínicas e a pós-
graduandos da FMRP.  
** Doação de animais excedentes ou de descarte em nossos estoques a universidades públicas e ao Bosque e 
Zoológico Municipal de Ribeirão Preto “Dr. Fábio de Sá Barreto”. 
*** Animais doados por Centros de Controle de Zoonoses de Prefeituras Municipais da região ao Serviço de Biotério. 

 

 

Tabela 09 - Consumo de Maravalha pelas Unidades do Campus  e pelo Serviço de Biotério - 2007 

Unidades Consumo (Kg) 

EERP 438 

FCFRP 0 

FFCLRP 3337 

FMRP 14401 

FORP 7363 

Subtotal das Unidades 25539 

Serviço de Biotério 86000 

Consumo Total  111539 
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Tabela 10 – Consumo de Ração no âmbito do Campus 

Usuários  Roedores  Coelho  Cobaia  Cão Gato Ovino  Eqüino  

Unidades 64580 5880 1720 15    

Serviço de Biotério  101560 18920 9880  *12285 **110 1600 960 

Total 166140 24800 11600 12300 110 1600 960 

* Somatória do total de ração consumida por cães mantidos no canil de quarentena e estoque, e no canil de pós-

operatório.  

**Ração consumida por gatos mantidos no gatil de quarentena e estoque, e no gatil do Serviço de Biotério. 

 

�   Dificuldades Encontradas 

● Quadro defasado de funcionários; 

● Insuficiência na estrutura relativa à edificação e aos recursos materiais; 

● Morosidade no processo de contratação de obras; 

● Lentidão no processo de elaboração e correção de projetos de construção e 

reformas. 

 

�   Avaliação e Desafios para 2008 

Apesar da inadequação de algumas instalações físicas e a insuficiência 

de equipamentos, materiais e recursos humanos, há um esforço conjunto no sentido de 

captar recursos, visando equipar o Biotério para garantir a produção de animais com 

excelência. 

Foi concluída em 2007 a construção do novo prédio para roedores, 

restando, porém, a implantação do sistema de climatização, a construção da central de 

utilidades e a aquisição de equipamentos para a produção dos animais. Encontra-se 

concluída a instalação do sistema de climatização do prédio onde já se realiza a 

criação de camundongos SPF, sendo adquiridas estantes ventiladas, caixas e 

autoclaves para o referido prédio. Também foi realizada a adequação de um prédio 

para a instalação provisória da criação de cobaias, o que proporcionou o aumento da 

produção desses animais para o atendimento da demanda.  

A conclusão da implantação do Centro de Criação de Roedores SPF, com 

a instalação de isoladores, estantes ventiladas, equipamentos para higienização e 

esterilização de insumos e materiais, além da climatização dos ambientes e 

investimentos em recursos humanos, proporcionará condições para que os objetivos 

sejam alcançados. 
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2.3 CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTES E RECREAÇÃO   

 

�   Missão 

Orientar, incentivar, estimular e integrar os usuários do Campus da USP 

de Ribeirão Preto de forma prioritária por meio da prática de atividades esportivas e 

recreativas visando à prevenção e a promoção da saúde (Decreto Lei 69.450 de 

01/11/1971). Possibilitar a interação entre a Universidade e a comunidade. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 11 – Recursos humanos 

Nível  Quantidade  

Básico  07 

Técnico  - 

Superior  08 

01 Salva-vidas encontra-se afastado em Licença Saúde desde o 2º semestre de 2004. 

 

Tabela 12 – Recursos físicos 

Local  Quantidade  Local  Quantidade  

Ginásio de Esportes 01 Campo de Futebol 01 

Quadras Poli Esportivas Cobertas 01 Campo de Futebol Society 01 

Quadras Poli Esportivas Descobertas 02 Sala de Tatâme 01 

Quadras de Tênis 02 Sala de Aparelhos 01 

Pista de Atletismo – Piso sintético 01 Sala de Ginástica  01 

Piscina Semi-Olímpica não aquecida  01 Pista Country  01 

 

Tabela 13 – Recursos materiais 

Material  Quantidade  Material  Quantidade  
Adutor  01 Desenvolvimento 01 

Anilhas de 1 Quilo 11 Disco de Arremesso 08 
Anilhas de 10 Quilos 06 Esfigmomanômetro 01 
Anilhas de 15 Quilos 06 Espaguete p/ Natação 20  
Anilhas de 19 Quilos 06 Gladiador 11 Estações 01 
Anilhas de 2 Quilos 09 Glúteo 01 
Anilhas de 25 Quilos 04 Halteres de mão  18 pares 
Anilhas de 3 Quilos 15 Medicine Ball  10 
Anilhas de 4 Quilo 13 Mesa p/ musculação 01 
Anilhas de 5 quilos 15 Mesa Romana 01 

Balança de Bio impedância 01 Mesa Scott 01 
Barra de Halteres 0,40 mts. 10 Nadadeiras  5 
Barra de Halteres 1,20 mts. 06 Palmar 21 

Blocos de Partida 08 Panturrilha 01 
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Bolas de Basquete 10 Peitoral Dorsal 01 
Bolas de Futebol de Campo 07 Pesos de Arremesso 10 
Bolas de Futebol de Salão 06 Polibóias 19 
Bolas de Handball Fem. 00 Prancha para Natação 42 
Bolas de Handball Masc. 11 Pull Over 01 
Bolas de Tênis de Campo 33   Sarrafo de Salto Altura 01 

Bolas de Vôlei 23 Simetrógrafo 01 
Bolas de pólo aquático 6 Supino Declinado 01 

Caneleiras 20 pares Supino Inclinado 01 
Coletes de Hidroginástica 33  Suporte de Anilhas 01 
Colchonete para Ginástica 45 Tornozeleiras  15 pares 

Halteres triangulares de mão 20 pares Microcomputador 06 
  Impressora 05 

 

 

� Principais de Atividades Desenvolvidas e Público alcançado 

 

Atividades de Ensino  

 

No ano de 2007, foram desenvolvidos os seguintes cursos no CEFER, 

oferecidos aos docentes, funcionários e alunos de graduação e pós-graduação: 

 

Tabela 14 - Origem do Aluno 

Tipo  1º semestre  2º semestre  Total  

Graduandos 500 402 902 

Pós-Graduandos 216 142 358 

Docentes 55 36 91 

Funcionários 146 121 267 

Total  917 701 1618 

 

Tabela 15 - Alunos inscritos por atividades  

Tipo de atividade  1º semestre  2º semestre  Total  

Atividades Aquáticas 364 224 588 

Atividades Esportivas 237 247 484 

Atividades Físicas 595 497 1092 

Total  1196 968 2164 

 

 

● Educação Física Optativa  

A Educação Física Optativa foi ministrada aos alunos de graduação nos 

períodos de 26/02 a 30/06/2007 e de 30/07 a 12/12/2007. 
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Tabela 16 - Alunos Inscritos na Educação Física Opt ativa  

Curso  1º semestre  2º semestre  Total  

FORP - - - 

FFCLRP 09 25 36 

Total  09 25 34 

 

 

● Programas de Extensão Comunitária do CEFER 

- Programa de Atividades Físicas e Esportivas Adaptadas para a Terceira Idade 

(Universidade Aberta à Terceira Idade) 

Desenvolver programas práticos de promoção da saúde do adulto, 

dirigido à comunidade da terceira idade, através de atividades físicas e esportivas, 

visando uma qualidade de vida biológica, social e ambiental para um envelhecimento 

saudável. Conteúdo: Voleibol Adaptado, Musculação, Yoga e Ginástica Postural. 

- Voleibol Infantil 

Aprendizado básico das técnicas individuais das técnicas coletivas, 

preparando o aluno para jogos e torneios, destinado para turmas masculinas e 

femininas. Conteúdo: Programa de treinamento para iniciantes e adiantados, na faixa 

etária de 9 a 13 anos. 

- Programa de Caminhada da Saúde 

Proporcionar conhecimentos por meio de protocolo simples e científico 

com critérios metodológicos para a execução da caminhada, buscando benefícios para 

a saúde. Conteúdo: Programa de caminhada com intensidade, duração e freqüência.  

- Projeto Pequeno Cidadão 

É um programa multidisciplinar elaborado pela Prefeitura do Campus para 

crianças de 10 a 14 anos, moradores de um bairro periférico próximo ao Campus USP- 

Ribeirão Preto. Conteúdo: Exercícios de agilidade, velocidade, força, resistência, 

coordenação motora e equilíbrio, jogos com regras simples e de grande movimentação, 

atividades rítmicas, expressivas e recreativas. 

- Programa de Reeducação Alimentar  

É um programa multidisciplinar destinado aos funcionários da Prefeitura 

do Campus. Conteúdo: Desenvolvimento da resistência aeróbica, exercícios de 

fortalecimento muscular localizado, exercícios de flexibilidade e equilíbrio. 
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Tabela 17 - Alunos inscritos nos Programas de Exten são Comunitária em 2007 

Cursos  1º semestre  2º semestre  Total  

Musculação Terceira Idade 10 10 20 

Voleibol Adaptado a Terceira Idade 25 25 50 

Yoga Terceira Idade 34 20 54 

Caminhada da Saúde 49 35 84 

Voleibol Infantil 22 15 37 

Pequeno Cidadão 30 30 60 

Reeducação Alimentar 04 04 08 

Ginástica Postural - 15 15 

Total  174 154 328 
 

 

Tabela 18 - Programa de Férias 

Cursos  jan/ fev/ mar  julho  Total  
Caminhada da Saúde - 13 13 
Caminhada e Alongamento - 04 04 
Condicionamento Físico Aquático 18 - 18 
Condicionamento Físico Feminino - 22 22 
Tênis 02 - 02 
Total  20 39 59 

 

 

● Núcleo de Atendimento aos Usuários do CEFER (NUAU) 

O CEFER coloca à disposição da comunidade o Núcleo de Atendimento 

ao Usuário, um serviço que visa colaborar com o atendimento especializado e integral 

de seus beneficiários objetivando a prevenção e a promoção 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. 

 

Tabela 19 - Atendimentos e orientações do NUAU em 2 007 

Atividades oferecidas  1º semestre  2º semestre  Total  

Musculação 30 40 70 

Natação Aperfeiçoamento 9 8 17 

Natação Iniciação 00 12 12 

Reeducação Postural 36 13 49 

Tênis de Campo 14 13 27 

Total  89 86 175 
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Atividades Administrativas 

 

●Colaboração em eventos esportivos e culturais realizados no CEFER em 2007 

 

Tabela 20 - Quadro demonstrativo dos participantes nos eventos 

Título do Evento  Público Estimado  
CiclistiCoc  1500 
Jogos industriários do SESI 300 
Feira da Sucata e da Barganha 3000 
Torneio de Futebol de Salão – AMERERP 200 
Policia Militar 550 
II Torneio de Rugby do Interior 150 

 
 

● Reservas das Instalações Esportivas 

Os espaços do CEFER são organizados mediante agendamento e as 

reservas podem ser anuais para os treinamentos das atléticas, semestrais para a 

comunidade USP e solicitações diárias. 

 

Tabela 21 - Reservas das Instalações Esportivas no ano de 2007 

Instalações esportivas  Número de Reservas  
Local Semestrais Periódicas Diárias Total 

Campo de Futebol Oficial 00 01 00 01 
Campo de Futebol Society 01 00 23 24 
Ginásio de Esportes 01 01 10 12 
Piscina 07 00 02 09 
Pista de Atletismo 00 00 11 11 
Quadra de Tênis 02 00 44 46 
Quadra Externa Coberta 02 01 257 260 
Quadra Externa Descoberta  01 01 135 137 
Sala (6) espelho 03 00 02 05 
Sala (7) Tatame 06 05 00 11 

Total  23 09 484 516 

*Reservas para as quadras de tênis são feitas somente aos domingos. 

 
 
● Carteirinhas Expedidas 

- Cor Verde: 420 para a comunidade não USP, concedendo aos usuários 

externos o direito de caminhar na pista de atletismo, usar a sala de musculação 

com a orientação de um dos professores do CEFER em horários pré-

determinados e também participar dos cursos de Educação Física Adaptada; 
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- Cor amarela: 160 para a comunidade USP, sendo que nesta categoria estão 

incluídos os sócios da Associação dos Médicos Residentes do HC Ribeirão 

Preto (AMERERP), alunos que perdem a carteirinha da USP e precisam de 

uma carteirinha provisória e alunos de pós-graduação. 

 

� Metas Propostas 

● Proporcionar conhecimentos teóricos e práticos de ensino por meio de cursos de 

atividades físicas e desportivas, acrescentando novas modalidades de acordo com 

o interesse dos usuários; 

● Programas de Extensão Comunitária voltados para a promoção da saúde e 

qualidade de vida de seus participantes; 

● Promover eventos desportivos, recreativos, sociais e culturais aos usuários 

internos e externos; 

●Garantir condições favoráveis para o desenvolvimento e colaboração das 

atividades de pesquisa das Unidades de Ensino do Campus/USP/RP; 

●Promover a capacitação dos funcionários e professores para o aprimoramento 

das novas propostas do CEFER; 

● Projetos de ampliação das instalações, aquisição de equipamentos. 

 

�   Metas Alcançadas 

Em 2007, o CEFER realizou e proporcionou várias ações com sucesso: 

- 43 Cursos nas seguintes atividades: 13 físicas, 18 esportivas e 12 aquáticas, 

atendendo 900 participantes por semestre, sendo que 300 ficaram na lista de 

espera; 

- Elaboração de Programas de Extensão Universitária;  

- 2 Projetos de Parceria com Unidades de Ensino da USP; 

- 11 eventos realizados com 1.800 participantes; 

- 33 apoios acadêmicos a Unidades do Campus e de outras comunidades. 

 

Eventos realizados pelo CEFER em 2007 

 

● I Festival de Natação do CEFER 

● III Caminhada da Saúde 
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III Caminhada da Saúde 

 

● II Torneio de Futsal Feminino do CEFER; 

● V Torneio de Tênis do CEFER 

● V Volta USP: corrida de 10 Km 

● XIIII Torneio de Futsal Masculino do CEFER 

● II Caminhada da Primavera 

● II Torneio Aberto de Xadrez do CEFER 

● II Festival de Natação 

● Colaboração em Desenvolvimento de Pesquisas 

O CEFER colaborou em pesquisas para trabalhos de iniciação científica e 

projetos de mestrado (“Resposta ao exercício agudo em idosos independentes vivendo 

em uma área urbana no Brasil” e “Síncope Neurocardiogênica. Resposta ao 

treinamento aeróbio e resistido”); Coleta de dados para Trabalho de Iniciação 

Científica; e Projeto: “Uso da hidroginástica com diferentes intensidades para perda de 

peso em funcionárias do HCFMRP-USP, portadoras de obesidade grau II”. 

 

Projetos de Parcerias com Unidades da USP 

 

● Programa Saúde da Família 

Foi realizada parceria com o Departamento de Medicina Social da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto para atender aos usuários dos Núcleos de 

Saúde da Família no bairro de Sumarezinho, em Ribeirão Preto. Conteúdo: Exercícios 

aeróbicos, resistência muscular, de equilíbrio e alongamentos, atividades recreativas e 

programas complementares. 
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● Programa Reabilitação Cardíaca  

Foi realizada parceria com o Departamento de Medicina Social do 

Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto para a reabilitação de pacientes cardiopatas, na 

qual o CEFER cede a infra-estrutura (Pista de atletismo) e os Educadores em Práticas 

Desportivas para a realização do programa. 

 

Tabela 22 - Participação em Projeto de Parceira com  Unidades da USP durante o ano de 2007 

Cursos  1º semestre  2º semestre  Total  

Programa de Saúde da Família 64 62 126 

Programa Reabilitação Cardíaca 60 60 120 

Total  178 538 716 

 

 

Infra-Estrutura 

● Adequação dos vestiários do Ginásio do CEFER para deficientes físicos; 

● Quadras Externas: troca da rede de proteção da quadra coberta, colocação de 

bebedouro, reforma dos vestiários e abertura de portaria para a entrada dos 

usuários para as quadras externas do CEFER; 

● Construção parcial da Pista Ecológica; 

● Reforma do piso e remarcação das linhas da Pista de Atletismo. 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Quadro defasado de funcionários; 

● Atender ao aumento da demanda de usuários devido à falta de infra-estrutura e 

equipamentos; 

● Falta de Infra-Estrutura e equipamentos para atendimento da crescente demanda 

de usuários. 

 

� Avaliação e desafios para 2008 

Desde a introdução da Educação Física como disciplina no Campus de 

Ribeirão Preto em 1973, o CEFER vem concentrando seus esforços com a finalidade 

de orientar, incentivar, estimular e integrar os usuários e a comunidade, por meio da 

prática de atividades esportivas e recreativas visando à promoção da saúde. 
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O CEFER possui, para o ano de 2008, propostas e sugestões que 

poderão engrandecer a Educação Física, tais como: 

- Cursos bimestrais: denominado de atividades seqüenciais; 

- Programas de Extensão: cursos de Mergulho, Dança de Salão e Biodança; 

- Eventos: Torneios de Tênis de Mesa, Aberto Universitário de Atletismo e 

Natação; 

- Cursos de Capacitação e Aprimoramento profissional: Encontro dos Técnicos 

Desportivos da USP e 1º Simpósio de Educação Física do CEFER; 

- Atividade de Pesquisa: elaboração de uma revista científica e a criação de 

Ouvidoria do CEFER para diagnosticar situações e sugestões dos usuários; 

- Ampliações da infra-estrutura: criação de uma academia ao ar livre e 

aquisição de novos aparelhos e equipamentos para a sala de musculação. 

 

 

2.4  CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREV ENÇÃO DE 

DOENÇAS 

 

�   Missão 

Propor saúde por meio de ações educativas e preventivas buscando a 

melhoria da qualidade de vida dos funcionários. 

 

�   Recursos Humanos  

Tabela 23 – Recursos humanos 

Nível  Quantidade  

Básico  - 

Técnico  02 

Superior  - 

 

� Principais Atividades Desenvolvidas 

● 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; 
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● Elaboração e digitação de relatórios, gráficos e demais documentos pertinentes 

aos projetos desenvolvidos no Centro; 

● Coordenação dos agendamentos de funcionários envolvidos nos projetos; 

● Visitas às Seções para acompanhamento das atividades desenvolvidas; 

● Preenchimento, controle e atualização das fichas dos participantes dos projetos. 

 

�   Metas Propostas 

● Continuar o Projeto de Reeducação Alimentar para comunidade USP e seus 

dependentes; 

● Concluir o Projeto de Ergonomia no Restaurante (2ª fase); 

● Implantar o Projeto de Fisioterapia na Prevenção de Doenças e Promoção da 

Saúde do Trabalhador do Campus (3ª fase);  

● Concluir o Projeto Prevalência Arterial e outros Fatores de Risco 

Cardiovasculares para Doenças Cardiovasculares em Servidores da Prefeitura do 

Campus Administrativo de Ribeirão Preto (2ª fase); 

● Concluir o Projeto Assistencial e Educacional “A Faculdade Trabalhando para o 

Futuro da Sociedade”, Liga da Saúde da Família; 

● Implantar o Projeto “Intervenção Fisioterapêutica na Prevenção e Controle das 

Doenças Crônico-degenerativas com Implicações Cardiovasculares”; 

● Estabelecer normas e procedimentos para utilização e consecução dos projetos 

de pesquisa (critérios para aceitação, manuseio ético das informações coletadas, 

análise da viabilidade dos projetos de pesquisa); 

● Proporcionar aos alunos das Unidades sediadas no Campus um espaço de 

estágio; 

● Reforçar a ação comunitária; 

● Ampliar as oportunidades e garantir a participação dos funcionários em cursos, 

treinamentos e eventos; 

● Disponibilizar um consultório dentário para desenvolvimento de ações para saúde 

bucal. 

 

�   Metas Alcançadas 

● Projeto de Reeducação Alimentar, coordenado pela Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto – USP em parceria com o CEFER. No prosseguimento, foram 

criados mais três grupos em um período de 10 semanas, favorecendo mais 43 
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funcionários. O projeto realiza mensalmente um encontro denominado “Grupo de 

Manutenção”, para discutir um assunto específico apresentado por um profissional 

da equipe ou convidado; 

● Projeto “A Fisioterapia na Prevenção e Promoção da Saúde do Trabalhador do 

Campus”, coordenado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O Projeto 

está sendo desenvolvido também na Biblioteca Central e Refeitório, com a 

realização de reuniões periódicas às terças-feiras no Centro Multidisciplinar; 

● No segundo semestre de 2007 foi realizado ainda, um ciclo de Palestras com a 

participação dos alunos de graduação para formação e esclarecimento do grupo; 

● Projeto Assistencial e Educacional “A Faculdade Trabalhando para o Futuro da 

Sociedade”. Foram atendidas 30 crianças do Projeto Pequeno Cidadão em parceria 

com a Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto - USP, objetivando orientá-las 

quanto ao encaminhamento para um atendimento especializado, rastreando os 

principais fatores de risco, segundo a necessidade individual na prevenção de 

doenças e melhoria da qualidade de vida; 

● Projeto de Saúde Bucal para Funcionários do Campus de Ribeirão Preto-Parte II 

– “Programa Educativo de Prevenção ao uso de Prótese e sua Manutenção”, sob 

coordenação da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP; 

● Projeto Prevalência de Hipertensão Arterial e Outros Fatores de Risco 

Cardiovasculares para Doenças Cardiovasculares em Servidores da Prefeitura do 

Campus Administrativo de Ribeirão Preto – USP, sob coordenação Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto - USP. No período de 05/02 a 30/04/2007 foram 

atendidos 89 funcionários. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas 

individualizadas, conduzidas pela aluna da Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto; 

● Projeto “Intervenção Físico-terapêutica na Prevenção e Controle das Doenças”, 

sob a coordenação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto; 

● Parceria com o CEFER em eventos: 

- III Caminhada da Saúde; 

- IV Volta USP; 

- Caminhada da Primavera  

● Atividades e Palestras Realizadas em 2007 

- Atendimento das crianças do Projeto Pequeno Cidadão; 

- Palestra “Coração Como funciona” e Palestra “Músculos e Esqueletos”  
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- Palestra “As Mudanças no Paradigma do Trabalho e seu Impacto no Estilo de 

Vida das Pessoas”; 

- Reunião com os alunos da Fisioterapia para desenvolvimento do Projeto; 

- Apresentação do projeto de extensão do curso de Fisioterapia “Promoção da 

Saúde e Prevenção de Doenças no trabalhador do Campus”, juntamente com a 

Liga de Fisioterapia Neurológica para os alunos do 1º ano; 

- Início de atividade física laboral para os funcionários da Biblioteca Central, 

todos os dias da semana iniciando às 8h, com duração de 15 minutos/dia; 

- Palestra Doenças Crônicas e Exercícios Físicos: Hipertensão; 

- Apresentação no SIICUSP de 2 pôsteres elaborados pela comissão cientifica 

do projeto, com material reunido das atividades aplicadas aos funcionários da 

Biblioteca Central e Marcenaria do Campus; 

- SESMT/LRQ – Palestra Transporte de Resíduos Químicos de Ribeirão Preto; 

- SESMT – Palestra CAT/EPIs SESMT – Palestra para os membros da CIPA 

de todas as Unidades do Campus. 

 

�   Dificuldades Encontradas 

Falta de infra-estrutura e equipamentos adequados para desenvolver a 

contento as atividades dos projetos. 

 

�   Avaliação e Desafios para 2008 

O Centro Multidisciplinar de Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças 

iniciou suas atividades deste ano trabalhando com projetos de pesquisa que visam 

aplicações desses conhecimentos na obtenção de melhor qualidade de vida aos 

funcionários da PCARP. 

Avalia-se de forma bastante positiva o esforço despendido para equipar 

esse Centro a fim de garantir conforto e privacidade aos participantes. Assim, 

resultados satisfatórios foram alcançados no que diz respeito às atividades 

desenvolvidas. 

Diante dessas considerações, a meta para o exercício seguinte é 

continuar com uma ampla divulgação dos Projetos, via Jornal USP, Folhetos, Cartazes 

e Folder a serem espalhados nas diversas seções das Unidades do Campus. 
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2.5  LABORATÓRIO DE RESÍDUOS QUÍMICOS 

 

�   Missão 

Fornecer suporte técnico necessário para o pleno desenvolvimento da 

Política de Gerenciamento de Resíduos Químicos implantada no Campus. Este 

laboratório tem a missão de promover a redução, reciclagem e recuperação dos 

resíduos químicos gerados nas atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas no 

Campus. 

 

� Recursos Humanos e Materiais 

 

Tabela 24 – Recursos humanos 

Nível  Quantidade  

Básico  - 

Técnico  02 

Superior  01 

 

Tabela 25 - Recursos Materiais 

Tipo  Quantidade  
Microcomputador 02 
Impressora 03 
Cromatógrafo a gás Shimadzu GC - 2010 01 
Espectrofotômetro UV-Visível Boeco Mod S-22 01 
Potenciostato/galvanostato PGSTAT30 ECOCHIMIE  01 
Módulo SCANGEN acoplado a um microcomputador  01 
Agitador magnético com aquecedor 02 
Agitador mecânico 01 
Lavadora ultra-sônica 02 
Estufa 02 
Balança analítica digital 01 
Balança semi-analítica digital 02 
Rotoevaporador 01 
Centrífuga 01 
Sistema para mistura e homogeneização de soluções 01 
Sistema de destilação de solventes 01 
Medidor de pH (pHmetros) digital PG 2000 02 
Bomba de vácuo TE-058 01 
Agitador de tubos AP 56 01 
Destilador de água 01 
Carrinho em aço inox para transporte de produtos químicos 01 
Carrinho em aço para transporte de produtos químicos; 03 
Geladeira com capacidade de 310 L 01 
Freezer com capacidade de 260 L 01 
Armário anti-corrosão para o armazenamento de ácidos e bases 04 
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�   Principais atividades desenvolvidas 

● Orientações e informações prestadas às Unidades do Campus sobre o Programa 

de Gerenciamento e Tratamento de Resíduos Químicos, por meio de cursos, 

palestras etc.; 

● Destilação de solventes orgânicos, como: xilol, etanol, metanol e acetona; 

● Destruição de resíduos, como: fenol e formaldeído; 

● Tratamento e descarte adequado de sais, ácidos e bases; 

● Auxílio no processo de incineração de mais de 1 (uma) tonelada de resíduos 

químicos da FMRP, desde a solicitação da documentação junto à CETESB até as 

providências necessárias para o transporte desse material à empresa incineradora; 

● Identificação, separação, segregação e embalagem do material a ser incinerado. 

 

�   Metas Propostas 

● Criar uma rotina mensal de coleta de resíduos químicos recicláveis dos 

laboratórios, destinados à recuperação no LRQ, e devolução do produto reciclado 

ao laboratório de origem; 

● Incentivar o tratamento químico, com objetivo de minimizar a periculosidade do 

resíduo, na própria fonte geradora, sempre que o procedimento envolvido for 

simples; 

● Auxiliar na minimização e eliminação segura de passivos presentes por longa 

data nas diferentes Unidades; 

● Incentivar e orientar as diferentes Unidades do Campus para a criação de uma 

rotina de coleta e encaminhamento periódico dos resíduos perigosos, inviáveis de 

recuperação ou de desativação de periculosidade, para aterros industriais e 

incineradores; 

● Orientar os usuários sobre os procedimentos de prevenção na geração de 

resíduos químicos segundo a política dos 3 R’s (Reduzir, Recuperar e Reciclar); 

● Colaborar em campanhas e ministrar palestras envolvendo temas de educação 

ambiental nas Unidades, visando orientação e divulgação das metas. 

 

�   Metas Alcançadas 

● Levantamento inicial dos resíduos químicos gerados nas atividades de 

ensino/pesquisa das Unidades participantes do PGRQ; 
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● Retomada do pedido de Licenciamento Ambiental junto à CETESB, o qual havia 

sido iniciado na primeira gestão da Comissão de Gerenciamento da Central de 

Resíduos Químicos. 

● Troca das telas de proteção do entreposto de resíduos químicos; 

 

�   Avaliação e Desafios para 2008 

Em decorrência do empenho da equipe do Laboratório de Resíduos 

Químicos, da Administração e da Comissão de Gerenciamento, avalia-se o ano de 

2007 como extremamente positivo, principalmente no que se refere à retomada das 

atividades do Laboratório, e pela reativação junto à CETESB do processo para 

obtenção da Licença Ambiental. 

Como desafios para 2008, podem ser elencados:  

● Alavancar o projeto inicial proposto para o Campus de Ribeirão Preto; 

● Classificar e quantificar todos os resíduos gerados nas atividades de 

ensino/pesquisa das Unidades participantes do PGRQ; 

● Consolidar a Política de Gerenciamento de Resíduos Químicos, que inclui: 

- Promover a minimização de resíduos químicos perigosos nos departamentos 

envolvidos; 

- Introduzir a segregação dos resíduos no local de sua geração; 

- Estimular a reciclagem dos resíduos sempre que viável quanto à operação e 

custo; 

- Estimular o desenvolvimento de tecnologias de tratamento de resíduos. 

 

 

2.6 OFICINAS DE PRECISÃO 

 

�   Missão 

A Seção de Oficinas de Precisão tem como missão o apoio técnico e 

tecnológico às atividades de docência e pesquisa, prezando sempre pela excelência 

dos serviços, e proporcionando o desenvolvimento de projetos acadêmicos, que 

propiciem contínuos benefícios à sociedade. 
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�   Recursos Humanos e Materiais 

 

Tabela 26 - Recursos Humanos 

Nível  Quantidade  

Básico - 

Técnico 17 

Superior - 

 

Tabela 27 - Recursos materiais 

Tipo  Quantidade  
Tornos 09 
Plainas 02 
Furadeiras 03 
Paquímetro 13 
Micrômetro 04 
Esquadro de precisão 02 
Goniômetro 01 
Traçador de altura 01 
Relógio comparador 01 
Escala 04 
Guilhotina 01 
Empilhadeira 01 
Balancim-15 t 01 
Serra-schneider 01 
Serra Circular p/ Acrílico 01 
Calandra 01 
Solda elétrica 01 
Jato de Areia  01 
Prensa excêntrica 12t 01 
Dobradeira 02 
Compressor de ar 01 

 

 

� Principais Atividades Desenvolvidas 

● Elaboração de projetos, construção e manutenção de equipamentos e sistemas 

especiais;  

● Confecção de materiais e reparos de equipamentos em acrílico, principalmente 

nas áreas de eletroforese e radiologia; 

● Confecção 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. 
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�   Público Alcançado  

Comunidade uspiana e externa.  

 

�   Metas propostas 

● Propor melhorias de infra-estrutura, equipamentos e recursos humanos para a 

Seção; 

● Elaborar Plano de Capacitação e aprimoramento técnico dos funcionários; 

● Dividir os serviços solicitados pela complexidade; 

● Criar mecanismos que possibilitem o estabelecimento de convênios com escolas 

profissionalizantes e universidades; 

● Revisar e reorganizar as atividades dos funcionários; 

● Avaliar continuamente os serviços prestados; 

● Realizar levantamento anual das atividades da Seção, nos seus aspectos 

técnicos, financeiros e de relevância social, e das deficiências e necessidades; 

● Orientar os usuários sobre o funcionamento das Oficinas; 

● Revitalizar, expandir e divulgar os serviços executados pela Seção. 

 

�   Metas Alcançadas 

As tabelas abaixo demonstram os serviços executados pelas Oficinas de 

Precisão em 2007: 

 

Tabela 28 – Número de atendimentos por Unidade 

Unidades  Quantidade  
EERP - 
FCFRP 68 
FEARP 00 
FFCLRP 81 
FMRP 544 
FISIO-FMRP 28 
HCFMRP  - 
FORP 40 
SVOI 03 
SISUSP 10 
HEMOCENTRO 08 
CIRP 01 
ECA 01 
PCARP  29 
TOTAL 813 
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Tabela 29 – Serviços executados 

Serviço s Quantidade  

Confecção de peças diversas 6461 

Consertos diversos 701 

 

● Participação dos funcionários em treinamentos e em visitas a feiras técnicas. 

 

�   Avaliação e Desafios para 2008  

Por meio dos esforços envidados pela Administração, pode-se avaliar que 

o ano de 2007 foi bastante positivo em relação às metas alcançadas, principalmente 

pela participação dos funcionários em treinamentos e eventos, aprimorando a 

prestação de serviços à comunidade acadêmica.  

Para 2008 apresentam-se os seguintes desafios: 

● Criação de biblioteca técnica para melhoria de seus conhecimentos, visando o 

aperfeiçoamento do trabalho executado; 

● Estabelecer um cronograma de atendimento e entrega de serviços, respeitando 

às peculiaridades e à complexidade; 

● Buscar parcerias para estágios aos alunos de Escolas Profissionalizantes e 

Universidades, no âmbito das Oficinas, como forma de extensão dos serviços à 

comunidade e intercâmbio de informações;  

● Adotar as diretrizes estabelecidas pela Comissão Assessora das Oficinas de 

Precisão, as respectivas ações, promover a divulgação dos serviços prestados por 

meio de informativos veiculados no jornal da USP – Ribeirão Preto, em espaço a 

ser disponibilizado no site PCARP e em folder a ser elaborado. 
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3. DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 
 

�   Missão 

Gerenciar e coordenar as atividades dos Serviços de Projetos, Obras e 

Fiscalização e Áreas Verdes, bem como prestar serviços de apoio de infra-estrutura e 

gestão ambiental para todas as Unidades de Ensino e Pesquisa e Órgãos 

Administrativo sediados no Campus da USP de Ribeirão Preto. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 01 – Recursos humanos da Divisão 

Nível  Quantidade  

Básico 69 

Técnico 11 

Superior 3 

Total  83 

 

 

Tabela 02 – Recursos humanos da Diretoria 

Nível  Quantidade  

Básico - 

Técnico 01 

Superior 01 

 

 

Tabela 03 – Recursos materiais da Diretoria 

Nível  Quantidade  

Microcomputador 02 

Impressora 01 

 

 

Tabela 04 - Relação de Veículos da Diretoria 

Tipo  Quantidade  Ano  

Quantum 01 2000 
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�   Principais atividades desenvolvidas 

● Prestação de serviços de apoio de infra-estrutura para as Unidades de Ensino e 

Órgãos Administrativos do Campus; 

● Elaboração de projetos de infra – estrutura (civil, elétrica e hidráulica); 

● Supervisão e fiscalização de obras; 

● Supervisão das atividades dos Serviços/Seções da Divisão (predial, elétrica, 

hidráulica, oficinas e parques e jardins); 

● Acompanhamento as empresas prestadoras de serviços nas visitas técnicas de 

obras; 

● Participação e apoio aos programas da USP: PURE (Programa de Utilização 

Racional de Energia Elétrica) e PURA (Programa de Utilização Racional de Água); 

● Participação e auxílio na elaboração e execução de projetos ambientais;  

● Manutenção e preservação de áreas verdes; 

● Manutenção e elaboração de projetos de reformas: 

- 75 moradias de funcionários; 

- 44 imóveis de ensino; 

- 5 blocos de moradias estudantis - CREU;  

- bloco F (casa 1); 

-casa 2 (Pós-Graduação 3),  

- casa 12 e 13 (Pós-Graduação 1 e 2) 

- Restaurante Central e Refeitório II. 

 

�   Público alcançado 

Unidades de Ensino e Órgãos Administrativos no Campus. 

 

�   Metas propostas 

● Propor o aumento do quadro de funcionários; 

● Manter a qualidade na continuidade dos serviços prestados visando 

prioritariamente a contínua e expressiva expansão do Campus; 

●Fornecer de infra-estrutura necessária à implantação da Faculdade de Direito de 

Ribeirão Preto; 

● Elaboração de projetos para a implantação da Escola de Educação Física de 

Ribeirão Preto; 
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● Propor a aquisição de equipamentos de informática, licenças de programas 

específicos de engenharia e a troca de monitores de 17” por 19” LCD; 

● Desenvolver programa de informática específico de dados de serviços e pedidos 

em geral da DVINFRA; 

● Propor melhoria e renovação da frota de veículos. 

 

�   Metas alcançadas 

● Implantação do Setor de Serviços; 

● Terraplanagem do Setor de Serviços; 

● 1ª Etapa do Restaurante Central; 

● 2ª Etapa do Biotério Central: instalação de ar condicionado e parte elétrica; 

● Central de Utilidades do Biotério Central: sistema de abastecimento de infra-

estrutura; 

● Instalação de Placas de Sinalização em: 

 - Logradouros; 

 - 140 casas de colônias; 

 - Demarcação horizontal (pintura de solo) em todas as vias do Campus; 

 - Pórticos de sinalização nas 3 entradas do Campus; 

● Projeto e execução do Portal (totem) USP; 

● Reforma de 11 casas da Colônia; 

● Restauração da Casa 7 – Rua das Paineiras (COESF); 

● Restauração de 1.500m² em via de tráfego de pé-de-moleque; 

● Infra – estrutura de abastecimento da área de implantação da Faculdade de 

Direito de Ribeirão Preto; 

●Reforma da Casa 7 – Rua Pedreira de Freitas, para a instalação provisória da 

área administrativa da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto; 

● Confecção de 3.500 m² de calçadas; 

● Restauração em piso de madeira na antiga Casa do Administrador; 

● 4.000 m² de pavimento asfáltico nas ruas das colônias (Rua Milaneza, Rua Nova 

Milaneza e Rua Velha Milaneza); 

● 3.000 m² de recapeamento asfáltico nas ruas do Campus; 

● Recebimento de 3.438 pedidos/ano de serviços diversos encaminhados ao 

Serviço de Obras e Fiscalização, aproximadamente 213 pedidos de elaboração de 

projetos e 255 manutenção e limpeza de Áreas Verdes; 
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● Conclusão de obras e reformas no Campus, com aproximadamente 10.850 m² de 

área reformada e 3.738 m² de área construída; 

● Troca de alguns equipamentos de informática obsoletos; 

● Aquisição de algumas licenças de Autocad. 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Quadro defasado de funcionários; 

● Estoque irregular de materiais básicos de construção; 

● Equipamentos de informática obsoletos; 

● Desenvolvimento de um programa de informática específico para a DVINFRA; 

● Quantidade insuficiente de licenças AutoCAD; 

●Falta de funcionário, com função específica, para a área de fiscalização; 

● Veículos antigos. 

 

�   Avaliação e desafios para 2008 

São necessárias a regularização de materiais básicos de construção, a 

contratação de vários profissionais e aquisição de novos equipamentos como 

monitores LCD de 19 polegadas, softwares Topograph, Concreto 100, Volare, Strap 

Metal, Autohidro e Autopower, entre outros, para a elaboração de projetos e 

orçamentos, em função da grande defasagem da DVINFRA na área de informática.  

Toda essa avaliação visa à melhoria do desempenho das tarefas 

rotineiras dos Serviços e Seções, capacitação dos funcionários, atualização em 

equipamentos de informática, os quais remetem à melhoria da qualidade dos serviços 

de infra-estrutura oferecidos ao Campus. 

Desafios 

● Elaboração do Plano Diretor para futuras expansões; 

● Mudança da Av. Luigi Rosielo; 

● Implantação total do Setor de Serviços; 

● Implantação de Ciclovia; 

● Implantação da Faculdade de Educação Física; 

● Implantação da 2ª etapa do Restaurante Central; 

● Infra – estrutura básica: rede de abastecimento de esgoto e rede de coleta de 

águas pluviais. 
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3.1 SERVIÇO DE PROJETOS 

 

�   Missão 

Executar projetos, planilhas orçamentárias e memoriais descritivos de 

serviços de construção e elétrica solicitados pelas Unidades do Campus. Auxiliar no 

planejamento para aplicação de técnicas de trabalho visando à qualidade dos serviços 

prestados. Executar vistorias e emitir boletins, relatórios e pareceres técnicos. Auxiliar 

no treinamento dos funcionários e estagiários. Fiscalizar e coordenar a execução de 

projetos quando estes são elaborados por empresas contratadas. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 05 – Recursos humanos 

Nível  Quantidade  

Básico 01 

Técnico 03 

Superior* 01 

*Engenheiro Civil foi transferido para o Campus de São Carlos em outubro de 2007 

 

 

Tabela 06 – Recursos materiais 

Tipo  Quantidade  

Microcomputadores 07 

Impressoras 03 

Fax 01 

Máquina fotográfica digital 01 

Plotter 01 

 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Execução de projetos, planilhas orçamentárias e memoriais descritivos de 

serviços de construção e elétrica para as Unidades de Ensino e Órgãos 

Administrativos do Campus; 

● Apoio no planejamento para aplicação de técnicas de trabalho visando à 

qualidade dos serviços prestados; 

● Execução de vistorias e emissão boletins, relatórios e pareceres técnicos; 

● Apoio e supervisão no treinamento dos funcionários e estagiários;  
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● Fiscalização e coordenação na execução de projetos quando esses são 

elaborados por empresas contratadas. 

 

�   Público alcançado 

O Serviço de Projetos presta atendimento às solicitações, referentes a 

projetos de engenharia, feitas por docentes, funcionários e alunos as Unidades do 

Campus. 

 

�   Metas propostas 

● Propor o aumento do quadro de funcionários e contratação de estagiários; 

● Propor a aquisição de equipamentos de informática, licenças de programas 

específicos de engenharia e a troca de monitores de 17” por 19” LCD; 

● Aquisição de outros programas de engenharia que auxiliarão nas atividades 

específicas; 

● Dar continuidade no treinamento de funcionários em Autocad Avançado; 

● Buscar melhoria no atendimento do Serviço. 

 

�   Metas alcançadas 

● Entrada de 213 processos/protocolados e a saída de 192, com aproximadamente 

90,14% de serviços executados; 

● Melhoria do espaço de trabalho com a readequação do layout; 

● Melhoria no Serviço com a troca de alguns equipamentos de informática; 

● Melhoria no serviço com a aquisição de 5 licenças de AutoCAD; 

● Treinamento de três funcionários em AutoCAD Básico. 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Quadro defasado de funcionários; 

● Falta de estagiários; 

● Falta de atualização dos equipamentos de informática; 

● Morosidade na aquisição de novos programas de engenharia. 
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�   Avaliação e desafios para 2008 

Apesar da diminuição do quadro de funcionários (em 2007 houve a 

transferência de um Engenheiro Civil), foram realizados atendimentos às solicitações 

feitas pelos vários setores do Campus, devido ao empenho da equipe. 

Reafirma-se a necessidade de aumento do pessoal técnico, com a 

contratação de mais estagiários de engenharia civil e elétrica e um Engenheiro Civil e 

um Desenhista para auxiliar na execução dos projetos. Além disso, é necessária a 

contínua atualização dos equipamentos e programas de engenharia existentes e 

aquisição de novos, o que permitirá a melhoria dos atendimentos. 

 

 

3.2 SERVIÇO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

 

�   Missão  

Têm por finalidade fiscalizar as obras em andamento, executadas pelas 

Unidades de Ensino e pela Administração do Campus da USP de Ribeirão Preto. 

Também gerenciar os serviços das Seções de Manutenção Predial, Elétrica, Hidráulica, 

Oficinas e Fiscalização. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 07 – Recursos humanos 

Setor  Básico  Técnico  Superior  

Seção de Manutenção Predial 21 - - 

Seção de Manutenção Elétrica 06 01 - 

Seção de Manutenção Hidráulica 05 02 - 

Seção de Oficinas (Serralheria, Refrigeração e 
Marcenaria) 

09 03 - 

 

Tabela 08 – Relação de veículos 

Seção Tipo  Quantidade  Ano  

Seção de Manutenção Predial 
Kombi 01 1987 

D-20 01 1989 

Seção de Manutenção Elétrica A-20 01 1987 

Seção de Manutenção Hidráulica Kombi 01 2003 

Seção de Oficinas (Serralheria, Refrigeração e 
Marcenaria) 

D-20 01 1990 
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A maioria das Seções do Serviço de Obras e Fiscalização possui sede 

própria: a Seção de Manutenção Predial e Oficinas (Serralheria e Refrigeração) estão 

locadas na Área Operacional; a Seção de Manutenção Elétrica está situada na Rua 

Clóvis Vieira, nº 41; a Seção de Manutenção Hidráulica localiza-se na Rua dos 

Técnicos, nº 120 e a Marcenaria, não possui sede própria, está desenvolvendo as 

atividades no Prédio da Oficina de Precisão locado na Rua dos Técnicos. 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Execução, fiscalização e suporte dos serviços relacionados à Administração e às 

Unidades do Campus; 

● Prestação de serviços e fiscalização de obras das Unidades e Órgãos 

Administrativos; 

● Recebimento Provisório/Definitivo das Obras e/ou Reformas; 

● Apoio para o devido fornecimento de água e energia elétrica para o Campus; 

● Auxílio no planejamento, estabelecimento e orientação da aplicação de técnicas 

de trabalho, visando à qualidade dos serviços prestados pelos funcionários na sua 

área de atuação e a segurança no ambiente de trabalho; 

● Prestação de vistorias, laudos e pareceres técnicos para as Unidades e Órgãos 

Administrativos; 

● Encaminhamento de lâmpadas fluorescentes usadas e/ou quebradas para 

empresa terceirizada, visando a não degradação do meio ambiente. Em 2007, 

foram encaminhadas 5.370 lâmpadas, conforme tabela abaixo:  

 

Tabela 09 – Lâmpadas encaminhadas para destinação f inal 

Tipo  Quantidade  

Lâmpadas fluorescentes 3.718 

Lâmpadas vapor de mercúrio e 

similares/lâmpadas quebradas e similares. 
1.652 

Total  5.370 

 

 

�   Público alcançado 

Unidades de Ensino e Prefeitura do Campus Administrativo de Ribeirão 

Preto. 
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�   Metas propostas 

● Colocar em prática a “Cartilha sobre Obras, Reformas e Serviços/Março 2003” e 

o “TAC – Termo de Ajustamento de Conduta/Dezembro 2002”, determinado pela 

COESF; 

● Ampliar o suporte dado às Unidades e/ou Órgãos Administrativos durante as 

obras ou reformas; 

● Colocar em prática o uso de EPI´s e EPC´s nos trabalhos das diversas Seções 

de Manutenção desenvolvidos pela PCARP e Unidades do Campus; 

● Propor melhoria da sinalização viária do Campus, recuperação de pavimentos e 

reformas e manutenção das edificações da PCARP; 

● Garantir as condições de trabalho no Campus e serviços básicos de infra-

estrutura; 

● Melhorar a Fiscalização de obras, com a contratação de funcionário com função 

específica da área; 

● Ampliar o acompanhamento às futuras expansões do Campus; 

● Propor a atualização dos equipamentos de informática; 

● Dar agilidade nos atendimentos de compras das solicitações de materiais de 

construção, bem como melhorias no planejamento de estoque de materiais. 

 

�   Metas alcançadas 

● Colocada em prática a Cartilha e o TAC – Termo de Ajustamento de Conduta nas 

Obras e/ou Reformas desta Administração e das Unidades do Campus; 

● Desenvolvimento e a modernização da Seção de Oficinas/Marcenaria com a 

utilização de novos materiais, possibilitando melhor atendimento ao Campus; 

 

Tabela 10 – Áreas reformadas e construídas (m²) 

Tipo  Quantidade  

Área reformada 10.850 

Área construída 3.738 

Total  14.588 
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Gráfico 01 – Porcentagem de pedidos de providência atendidos pelas Seções 

 
 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Quadro defasado de funcionários; 

● Falta de materiais básicos de construção, causando demora no atendimento; 

● Falta de planejamento de materiais básicos de construção em estoque; 

● Elevado número de pedidos de providências (em média de 10 pedidos por dia); 

● Equipamentos de informática obsoletos; 

● Veículos antigos. 

 

�   Avaliação e desafios para 2008 

Como avaliação do ano de 2007, pode-se considerar que o excelente 

empenho dos funcionários das Seções pertencentes ao Serviço de Obras e 

Fiscalização, tenha sido um fator determinante para o alcance de um bom resultado em 

relação ao solicitado. 

Como desafios para 2008, pretende-se: atender a um maior número de 

pedidos de providência; adquirir equipamentos mais modernos e trocar os veículos das 

Seções; auxiliar o Serviço de Obras e Fiscalização na regularização do estoque de 

materiais básicos.  

Portanto, será necessária a contratação de maior número de funcionários 

para que se possa ampliar a fiscalização de obras e resolução de eventuais dúvidas 
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nos projetos e instalações no Campus. Também como desafio há a implantação efetiva 

da infra-estrutura do Setor de Serviços e acompanhamento as futuras expansões do 

Campus. 

 

 

3.3 SERVIÇO DE ÁREAS VERDES 

 

�   Missão 

O Serviço de Áreas Verdes tem por finalidade atender a manutenção das 

áreas comuns do Campus, coordenar e acompanhar os serviços da Seção de Parques 

e Jardins, Viveiro de Mudas, e também prestar serviço de manutenção na frota de 

Tratores e Implementos. A Seção de Parques e Jardins desempenha suas atividades 

nas áreas de jardinagem, reflorestamento, serviço especial de poda e corte de árvores 

e controle fitossanitário.  

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 11 – Recursos humanos 

Setor  Básico  Técnico  Superior  

Diretoria Serviço 01 - 01 

Seção de Parques e Jardins 21 01 - 

Viveiro de Mudas 05 - - 

Total  27 01 01 

 

Tabela 12 – Recursos materiais 

Tipo  Quantidade  Tipo  Quantidade  

Microcomputador 04 Perfurador de Solo Tatu 01 

Impressora 02 Pulverizador Jato 01 

Fax 01 Roçadeira 16 

Trator Agrale 13 Sulcador Cevel 01 

Arado 01 Tanque de Irrigação 03 

Carreta 07 Triturador 02 

Grade de Arrasto Tatu 01 Motosserra 02 

Grade Niveladora Baldan 01 Podador 02 
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Tabela 13 – Relação de veículos 

Tipo  Quantidade  Ano  

Camionete JPX 01 1997/1998 

Kombi 01 1987 

Caminhão Basculante 01 1989 

 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Coordenação das atividades da Seção de Parques e Jardins e Viveiro de Mudas; 

● Produção de mudas de essências florestais para reposição de árvores extraídas 

no Campus por ocasião de novas construções, vias de acesso e árvores que 

colocam em risco o patrimônio público e usuários; 

● Participação na aquisição de plantas ornamentais e formação de vasos 

ornamentais para prédios e eventos do Campus; 

● Auxílio nas atividades de ensino e pesquisa e extensão junto às Unidades de 

Ensino; 

● Participação e auxílio na elaboração e execução de projetos ambientais; 

● Representação e assessoria técnica as Comissões de Meio Ambiente e 

Reflorestamento da PCARP; 

 

�   Público alcançado 

Comunidade uspiana. 

 

�   Metas propostas 

● Priorizar a continuidade do trabalho para tornar mais agradável o ambiente 

natural do Campus; 

● Melhorar as condições de trabalho, com investimento em equipamentos de EPi’s, 

visando melhor qualidade de trabalho; 

● Propor a renovação da frota de tratores; 

● Atualização dos equipamentos de informática; 

● Disponibilização de cursos e treinamentos aos servidores; 

● Dar suporte, execução e fiscalização dos serviços de áreas verdes prestados a 

todas as Unidades do Campus;  
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● Colaborar com as Divisões, Serviços, Seções da PCARP, bem como as 

Unidades de Ensino, buscando cada vez mais tornar as atividades inerentes a uma 

atribuição mais produtiva e com mais qualidade para a comunidade uspiana.  

 

�   Metas alcançadas 

● Atendimento aos serviços de manutenção e limpeza de áreas verdes com 255 

ocorrências; 

● Fornecimento de produtos de hortaliças para o Restaurante Central; 

● Incremento na produção de 35.000 mudas de essências nativas junto ao Viveiro, 

para atender às demandas do reflorestamento e plano de reposição florestal 

exigidas pelo DEPRN; 

● Plantio de 5.600 mudas para reposição de extrações de árvores no Campus; 

● Liberação, juntamente com a Comissão de Meio Ambiente/PCARP, de área para 

construção de calçadas; 

● Liberação, juntamente com a Comissão de Meio Ambiente/PCARP, para a 

construção da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto; 

● Liberação, juntamente com a Comissão de Meio Ambiente/PCARP, para o novo 

traçado de acesso ao HC Criança; 

● Manutenção da área de Recomposição Florestal e Banco Genético, no que tange 

a controle de formiga; roçada interna manual e mecanizada e limpeza de 

carreadores; 

● Atendimento de 12 ocorrências de incêndios no Campus, juntamente com os 

funcionários da Seção de Segurança, devidamente treinados em brigada de 

incêndio; 

● Aquisição e plantio de 4.085 mudas de plantas ornamentais para tratamento 

paisagístico nas áreas: Prédio da PCARP, Rotatória da Guarita do HC, Biblioteca 

Central, Espaço Cultural, Centro de Visitantes, Rotatória da FCFRP, Av. Zeferino 

Vaz sentido av. Café e caixas eletrônicos próximos ao prédio da PCARP e 

FFCLRP; 

● Reforma de 70 vasos ornamentais; 

● Plantio de 2.500 m2 de grama batatais no entorno de calçadas e rotatórias; 

● Plantio de 150 m2 de grama esmeralda na rotatória do Banco do Brasil e Casa do 

Estudante; 

● Plantio de 200 m2 de grama São Carlos, em frente ao Prédio da PCARP. 
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● Realização de serviços florestais programados pela Comissão de 

Reflorestamento e executados pelo Serviço de Áreas Verdes, a saber: 

● Serviços com máquina: 

- 240 horas de roçada mecânica; 

- 80 horas de conservação de estradas e aceiros, utilizando trator de esteira 

com lâmina; 

- 80 horas de trator com pulverizador para aplicação de herbicida. 

● Serviços manuais: 

- 800 horas para controle de formigas; 

- 800 horas para retirada de plantas invasoras (Albízias). 

● Material gasto: 

- 300 kg de formicida granulado; 

- 50 litros de herbicida. 

● Prestação de serviço de firma terceirizada:  

- 480 horas de plantio na bordadura da área de recomposição florestal. 

● Contratação de serviços terceirizados, com a qual foram alavancados os serviços 

de manutenção das áreas comuns do Campus, em detrimento ao aumento da área 

física, como as casas das Ruas: Paineiras, Clovis Vieira e Pedreira de Freitas, 

CEFER e áreas comuns do Campus. 

● O Serviço já alcançou também boa parte das metas propostas junto à Comissão 

de Meio Ambiente (CMA), no que tange à reposição de árvores extraídas no 

Campus; 

●Acompanhamento contínuo dos assuntos referentes à ocupação física dentro das 

normas estabelecidas pelo Plano de Diretrizes Ambientais da Prefeitura do 

Campus USP de Ribeirão Preto (aprovado pelo CORP na 172ª. Reunião 

Extraordinária), em colaboração com a COESF, Divisão de Infra Estrutura e 

Administração.  

 

�   Dificuldades encontradas 

● Quadro defasado de funcionários; 

● Efetivo de servidores próprios e contratados são insuficientes para a demanda 

dos serviços prestados; 

● Frota de Tratores obsoletos; 

● Equipamentos de informática obsoletos;  
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● Morosidade na aquisição e compra de materiais em geral. 

 

�   Avaliação e desafios para 2008 

● Dar continuidade ao bom desempenho das tarefas rotineiras da Seção de 

Parques e Jardins, buscando melhorar a capacitação dos servidores com o 

fortalecimento por meio de cursos e treinamentos específicos;  

● Propor a renovação de Frota de Tratores e Equipamentos, bem como agregar 

reforço material e humano à Seção com a contratação de empresas prestadoras de 

serviços para incremento da qualidade de manutenção em detrimento da melhoria 

Ambiental desse Campus. 

Desafios 

● Auxiliar no desenvolvimento de um programa de tratamento paisagístico e 

ambiental no Campus; 

● Auxiliar na implantação do Projeto de Pista Ecológica para o CEFER; 

● Auxiliar na implantação do Projeto Caminho dos Planetas do Mirante; 

● Auxiliar no desenvolvimento do plano de arborização para a Ciclovia; 

● Realizar a avaliação da sanidade das árvores que compõe a área urbana do 

Campus com a aquisição de um medidor sensorial; 

● Incrementar a produção de mudas de plantas específicas, para arborização 

urbana e paisagismo, junto ao Viveiro de Mudas da PCARP; 

● Desenvolver projeto para reutilização de água no Viveiro de Mudas; 

● Desenvolver, junto ao Serviço de Projetos da DVINFRA, projeto para melhor 

utilização da água das nascentes denominada Minas; 

● Colaborar junto à Comissão de Meio Ambiente e DVINFRA para a retomada do 

projeto de contenção de águas pluviais.  
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4. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
 

�   Missão 

Prestar serviços de qualidade para a PCARP no planejamento e 

coordenação das políticas de gestão de pessoas (Serviço de Pessoal), dos serviços de 

proteção ao patrimônio e da 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 da frota e prestação de serviços de transportes à 

comunidade (Seção de Transportes). 

 

Tabela 01 – Recursos humanos da Divisão 

Nível Quantidade 

Básico 96 

Técnico 48 

Superior 02 

Total 146 

 

 

Tabela 02 – Recursos humanos da Diretoria 

Nível Quantidade 

Básico - 

Técnico - 

Superior 02 

 

 

�   Metas propostas 

● Acompanhar as metas estabelecidas pelas chefias viabilizando sua 

implementação; 

● Buscar a constante comunicação entre os serviços/seções da Divisão 

Administrativa e os dirigentes visando à otimização dos serviços prestados por esta 

diretoria; 

● Estabelecer junto às chefias planejamento das prioridades de trabalho; 

● Orientar as chefias na elaboração/avaliação de instrumentos de controle visando 

a análise de resultados dos serviços terceirizados (vigilância e limpeza); 
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● Realizar avaliação periódica da frota da PCARP para subsidiar decisões 

relacionadas à renovação de frota e manutenção preventiva/corretiva; 

● Investir na capacitação de funcionários para o acompanhamento das atividades 

de fiscalização dos serviços terceirizados; 

● Realizar treinamento de chefias da PCARP para aprimorar o fluxo de 

documentação. 

 

�   Metas alcançadas 

● Acompanhamento das chefias e otimização de serviços; 

● Elaboração de instrumentos de controle de serviços terceirizados juntamente 

com os responsáveis pela fiscalização dos contratos; 

● Avaliação da frota e acompanhamento das manutenções preventiva/corretiva. 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Extenso período de greve exigindo acompanhamento constante das ações do 

movimento, negociações e acordos visando à manutenção dos serviços essenciais, 

à preservação do patrimônio e às condições de segurança dos usuários do 

Campus; 

● Quadro defasado de funcionários; 

● Dificuldade em cumprir os projetos de implantação de segurança tecnológica por 

falta de funcionários para operar equipamentos (operadores de tele 

monitoramento), dar suporte técnico (informática) e contratar serviços; 

● Demora no andamento de contratação/aditamento no contrato de limpeza, 

provocando desgastes físicos e estresse nos poucos funcionários responsáveis 

pela manutenção de limpeza. 

 

�   Avaliação e Desafios para 2008 

● Instituir um grupo de trabalho para divulgação dos serviços prestados à 

comunidade pela Guarda Universitária, visando maior aproximação/ conhecimento 

dos usuários do Campus sobre o serviço de apoio que a Guarda Universitária 

desenvolve; 

● Investir amplamente em políticas de melhorias das condições de trabalho dos 

funcionários da Diretoria Administrativa, visando minimizar os constantes 
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problemas de saúde que estão sendo gerados por condições inadequadas e por 

sobrecarga de trabalho; 

● Investir em constantes melhoramentos da qualidade do trabalho oferecido aos 

usuários dos serviços. 

 

 

4.1 SEÇÃO DE TRANSPORTES 

 

A Seção de Transportes da Prefeitura do Campus Administrativo de 

Ribeirão Preto presta serviços de transporte para funcionários, estudantes, visitantes, 

professores e também transporta documentos, animais para pesquisa e materiais para 

o almoxarifado. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 03 – Recursos humanos 

Nível  Quantidade  

Básico 17 

Técnico - 

Superior - 

 

 

Tabela 04 - Veículos da frota da PCARP 

Marca Modelo Ano de fabricação  Km jan/07 Km dez/07 Km rodado 07  

VW Quantum 2000 155304 163904 8.600 

VW Quantum 1997 265990 268482 2.492 

VW Santana 2002 110244 163534 53.290 

VW Parati 2002 133439 160276 26.837 

VW Parati 2002 136990 173413 36.423 

VW Parati 2003 117702 149668 31.966 

VW Parati 2005 73390 118955 45.565 

VW Kombi 2007 - 6924 6.924 

VW Kombi 2007 - 5853 5.853 

VW Kombi 1995 67458 73757 6.299 

VW Kombi 1987 41257 45800 4.543 

VW Kombi 1997 33424 37292 3.868 

VW Kombi 1997 219738 228977 9.239 
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VW Kombi 1997 170607 183852 13.245 

VW Kombi 2003 61194 65255 4.061 

VW Kombi 2003 103759 113357 9.598 

FIAT Pálio 1997 175262 176893 1.631 

GM Veraneio 1990 92895 105359 12.464 

GM Camioneta 1990 11510 16505 4.995 

GM Camioneta 1985 278458 286039 7.581 

JPX Camioneta 1997 84425 91143 6.718 

GM Camioneta 1988 53278 57704 4.426 

GM Camioneta 1989 62981 66004 3.023 

GM Camioneta 1987 155010 161450 6.440 

GM S-10 2007 - 20336 20.336 

GM Blazer 1997 389894 421942 32.048 

FORD Ranger 2002 201251 250299 49.048 

FORD 350 2006 31951 51405 19.454 

FORD F-350 2007 - 1995 1.995 

Caminhão 1985 70610 73606 2.996 

Bombeiro 1998 19460 21541 2.081 

Basculante 1989 25453 31326 5.873 

Circular MB Induscar 2004 89487 105394 15.907 

MB/Microônibus-708 1989 117159 117955 796 

MB/Microônibus-708 1989 190226 191834 1.608 

MB/Microônibus-608 1975 26508 26508 0 

Ônibus Circular-364 1986 204352 204793 441 

VW Ônibus Circular 2006 20418 45546 25.128 

MB Sprinter 312 D 2001 56360 75397 19.037 

Ônibus Rodoviário 1993 267263 283640 16.377 

Moto – Honda 2002 54488 57259 2.771 

Moto – Honda 2002 147055 152011 4.956 

Moto – Honda 2002 53252 59373 6.121 

Moto – Honda 2002 56914 71792 14.878 

Moto – Honda 2002 53015 57041 4.026 

Moto – Honda 2002 4365 4814 449 

TOTAL KM RODADO EM 2007  562.407 
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Tabela 05 - Abastecimento da frota PCARP no posto d a USP-RP em 2007 

Mês Gasolina (L) Álcool (L)  Diesel (L)  

Janeiro 2.719,90 849,50 5.224,40 

Fevereiro 2.199,10 855,20 4.577,30 

Março 2.829,40 1.058,00 6.526,60 

Abril 2.588,60 822,30 5.693,50 

Maio 2.756,10 444,50 4.532,10 

Junho 1.588,10 199,50 2.006,50 

Julho 3.189,50 821,20 5.703,70 

Agosto 3.973,60 869,00 6.436,10 

Setembro 2.938,00 765,10 5.384,90 

Outubro 2.760,10 922,40 7.159,80 

Novembro 2.739,30 642,00 5.573,10 

Dezembro 2.014,10 729,30 5.115,10 

Total (L) 32.295,80 8.978,00 63.933,10 

 

Tabela 06 - Despesa com combustível, peça e serviço  

Mês Despesa 
Janeiro R$ 14.637,03 
Fevereiro R$ 17.964,94 
Março R$ 22.969,95 
Abril R$ 27.876,87 
Maio R$ 17.581,49 
Junho R$ 8.455,96 
Julho R$ 25.338,94 
Agosto R$ 36.658,10 
Setembro R$ 21.674,86 
Outubro R$ 32.553,90 
Novembro R$ 20.553,90 
Dezembro R$ 20.769,35 
Total R$ 267.035,73 

 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

Realiza viagens e serviços prestados às Seções/ Serviços da PCARP e 

para Unidades / Órgãos. 
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Gráfico 01 – Número de Viagens no período de 2004 a  2007 

 
 

Tabela 07 - Viagens das Unidades de ensino/ órgãos 

Unidade Administrativa e/ou Didática 
FEARP 08 
FCFRP 12 
FFCLRP 15 
EERP 08 
FORP 02 
FMRP 08 
AG. USP INOV. 08 
COSEAS 24 
PCARP 227 
Total 312 

 

Gráfico 02 - Atendimentos da Seção de Transportes  
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Tabela 08 - Demonstrativo de atendimentos mensal po r Seção. (Atendimento Interno e Externo) 

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

Almoxarifado 14 43 23 31 28 7 46 26 39 55 62 43 417 

Ass. Imprensa * 4 9 5 4 6 2 4 1 2 1 3 0 41 

Ass. Jurídica 2 13 9 6 2 4 4 7 8 3 1 2 61 

Creche 1 3 4 3 2 0 0 1 2 2 0 0 18 

Gabinete 42 75 63 87 61 12 72 102 88 70 93 21 786 

Informática * 7 14 22 17 8 6 9 14 5 4 3 1 110 

Infra Estrutura * 3 6 13 5 0 1 1 4 0 0 2 0 35 

PCARP 81 102 115 134 64 45 122 153 129 175 133 53 1306 

Refeitório 4 7 3 6 3 0 4 1 3 5 0 0 36 

SESMT 2 6 4 3 1 0 0 1 0 1 0 0 18 

SISUSP 23 21 23 24 16 6 25 27 22 25 21 14 247 

Tesouraria 4 8 7 6 3 1 5 4 3 2 1 0 44 

Total  187 307 291 326 194 84 292 341 301 343 319 134 3119 

* Estão computados, apenas, os serviços realizados com motorista da Seção de Transportes uma vez que esses 
Serviços/Seções possuem veículos específicos e credenciais para seus funcionários dirigirem. 

 

 

Tabela 09 – Ocorrências de trânsito 

Tipo  Quantidade  

Multa de trânsito (Processo Administrativo) 

Encerrado 01 

Andamento 04 

Acidente de trânsito: (Sindicância) 

Encerrado - 

Andamento 05 

 

 

�   Metas propostas 

● Propor a contratação de um Técnico para Assuntos Administrativo para a Seção; 

● Substituição dos veículos por terem completado a quilometragem e/ou a vida útil 

de acordo com normas da COPAVO; 

● Realizar pregão de registro de preço juntamente com a Divisão Financeira para a 

realização da manutenção dos veículos. 
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�   Metas Alcançadas  

● Aquisições de veículos – 02 Kombi 2007; 01 Caminhonete Ford F350 2007; 01 

Caminhonete S-10 2007;  

● Aprovação das manutenções preventivas e corretivas de todos os veículos da 

frota encaminhadas à COPAVO; 

● Pregão de registro de preço para manutenção corretiva da frota e aquisição de 

pneus, projeto feito em conjunto com a Seção de Compras da PCARP. 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Quadro defasado de funcionários, principalmente na área administrativa. 

 

�   Avaliação e desafios para 2008 

● Aquisição de novos veículos para substituírem aqueles com quilometragem/idade 

para serem recolhidos pela COPAVO; 

● Implantação de novos trajetos para o ônibus circular de modo a atender a 

instalação de novos cursos/prédios no Campus; 

● Conseguir junto ao DRH autorização de um claro de Técnico para Assuntos 

Administrativos para acompanhamento de todo o fluxo de documentação da Seção 

de Transportes e Gestão da Frota: controles de tráfego, de combustível; 

elaboração de requisições de peças e de serviços, manutenções 

preventivas/corretivas; controle de horas extras de motoristas, atendimento 

telefônico/ agendamento de serviços; levantamento de documentação para 

instrução de processos judiciais. 

 

 

4.2 SEÇÃO DE EXPEDIENTE 

 

�   Missão 

A Seção de Expediente tem como missão viabilizar o fluxo de 

documentos internos e externos, recebendo e dando o encaminhamento às 

correspondências advindas dos diversos Campi da USP e dos Correios, providenciar a 

abertura, verificar e dar andamento e, posteriormente, fazer arquivamento de 

processos e protocolados fisicamente e no Sistema PROTEOS, tendo como prioridade 
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a preservação da documentação histórica da PCARP e, conseqüentemente, da 

Universidade. 

 

�   Recursos humanos e materiais  

 

Tabela 10 – Recursos humanos 

Nível  Quantidade  

Básico 01 

Técnico 01 

Superior - 

 

Tabela 11 – Recursos materiais 

Tipo  Quantidade  

Microcomputador 04 

Impressora 02 

Aparelho de fax 01 

Relógio protocolador 01 

Arquivo deslizante 01 

Esterilizador de ar 02 

Aspirador de ar 01 

Balança (capacidade 30kg) 01 

 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Abertura e andamento de processos e protocolados; 

● Encaminhamento de pedidos de providências, ofícios, cartas, correspondências e 

documentos diversos; 

● Receber e passar documentos via fax; 

● Arquivar processos e documentos em geral obedecendo a tabela de 

temporalidade do SAUSP; 

● Preservar documentos históricos da PCARP e da USP; 

● Receber e encaminhar malote de correspondências da PCARP e das Unidades 

do Campus via Reitoria. 
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�   Público alcançado 

Funcionários, docentes, alunos e comunidade usuária dos serviços do 

Campus. 

 

�   Metas propostas 

● Aperfeiçoar a rotina e fluxo das correspondências que chegam via correio; 

● Viabilizar junto aos Correios a entrega domiciliar dentro do Campus; 

● Viabilizar o funcionamento entre todas as seções da PCARP do Pedido de 

Providência online; 

● Aprimorar o fluxo de documentos não automatizados encaminhados ao Gabinete; 

● Melhorar o fluxo de documentos em trâmite no Gabinete. 

 

�   Metas alcançadas 

● Reforma da sala com troca de luminárias, piso, pintura das paredes e troca do 

balcão de atendimento; 

● Início do funcionamento do Pedido de Providência online, que está, atualmente, 

em fase de teste; 

● Aquisição de um novo relógio protocolador e transferência do relógio antigo para 

o Serviço de Pessoal para recebimento pelo setor dos Boletins de Ocorrência 

diários (falta abonada, falta justificada, falta injustificada, licença saúde, doação de 

sangue, etc.), planilha de horas noturnas e feriados trabalhados; boletim de 

freqüência; solicitação de férias (período de gozo em dezembro, janeiro, fevereiro 

ou julho - férias dentro do período). 

 

Tabela 12 -Documentos Gerados e Tramitados - Seção de Expediente  -  2007 

Unidade/Divisão/Seção/Outros TOTAL 
CIRP 65 

FFCLRP 139 

SVOI 07 

FMRP 1585 

FORP 71 

EERP 10 

FEARP 05 

FCFRP 120 

ECA - CMU 13 

HC 02 

HEMOCENTRO 11 
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ARFUSP 05 

Creche Carochinha 49 

Pequeno Cidadão 02 

SESMT 14 

SISUSP 16 

SINTUSP 04 

Núcleo de Assédio Moral 01 

USP Recicla/Agência Pólo USP 05 

CJ/RP  09 

ATD-IV  118 

Secretaria Gabinete / ATD IV* 13 

ATD-II  17 

ATD-II  Finanças/ Contratos 06 

CETEC 11 

Comissão de Qualidade e Produtividade 56 

Serviço de Comunicação Social 24 

Seção Técnica de Informática 23 

Divisão Administrativa 3724 

Divisão Financeira 494 

Divisão de Apoio à Cultura e Extensão 322 

Divisão de Apoio ao Ensino e à Pesquisa 1015 

Divisão de Infra-estrutura 1960 
* Documentos encaminhados ao Gabinete do Prefeito não foram contabilizados, devido 
à grande quantidade, 

 

Tabela 13 - Documentos Gerados e Tramitados pela Se ção de Expediente 

Documentos  2006 2007 

Processos 1493 1495 

Protocolados 931 927 

Correspondências registradas em pasta 11901 9916 

Documentos registrados no relógio 12221 12085 

Obs: A queda no número de correspondências registradas nas pastas deve-se a instalação de um 

relógio protocolador para documentos específicos do Serviço de Pessoal, naquele setor, a partir de 

03/12/2007. 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Recebimento de um grande volume de correspondências com endereços 

incompletos, por exemplo, sem unidade ou seção, e de ex-moradores do Campus; 

● Recebimento de muitas correspondências pessoais de funcionários, docentes e 

alunos como, por exemplo, talões de cheques, cartões de crédito, 

correspondências judiciais, compras feitas via online; 

● Desconhecimento dos usuários sobre o funcionamento do Sistema PROTEOS; 

● Falta de numeração de folhas nos processos em trâmite; 
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● Demora na tramitação de documentos encaminhados aos diversos setores; 

● Pedido da PCARP sobre a possibilidade de entrega domiciliar no Campus, 

negado pelos Correios; 

● Quadro defasado de funcionários. 

 

�   Avaliação e desafios para 2008 

● Aperfeiçoar o atendimento prestado e, na medida do possível, introduzir métodos 

que possibilitem um atendimento com mais agilidade no decorrer do exercício; 

● Viabilizar a aquisição de mais um malote de correspondências para o Campus; 

● Reforçar a necessidade urgente da aquisição do arquivo deslizante para 

acomodar a demanda de documentos a serem arquivados,  

● Viabilizar o funcionamento entre todas as seções da PCARP do Pedido de 

Providência online; 

● Instruir os usuários do Sistema PROTEOS, por meio de regras contidas no 

manual do sistema, no sentido de melhorar e agilizar o andamento dos processos e 

protocolados; 

● Melhorar o trâmite dos documentos em todos os setores da PCARP; 

● Reforçar para os Correios a necessidade da entrega domiciliar no Campus. 

 

4.3 SERVIÇO DE PESSOAL 

 

�   Missão 

Promover a gestão de pessoas, atuando e assessorando na interface 

entre DRH, Administração, funcionários e comunidade em geral, na implementação de 

projetos institucionais e políticas de recursos humanos. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 14 – Recursos humanos 

Nível  Quantidade  

Básico - 

Técnico 04 

Superior - 
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Tabela 15 – Recursos materiais 

Tipo  Quantidade  

Microcomputador 04 

Impressora  01 

 

 

Atualmente, o Serviço de Pessoal conta com 4 funcionários para 

desenvolver as atividades inerentes à gestão de pessoas de 474 funcionários ativos 

(272 básicos, 154 técnicos e 48 superiores), 50 funcionários Inativos da PCARP e 120 

terceirizados. 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

O trabalho desenvolvido no Serviço de Pessoal envolve vários aspectos 

de atuação, sendo eles: 

● A prestação de informações e orientação sobre normas, procedimentos 

elaborando gráficos e relatórios, promovendo estudos e levantamentos que visam 

instrumentalizar a Administração sobre a legalidade e adequação na tomada de 

decisão, atuando na consultoria e assessoria de assuntos relacionados a Gestão 

de Pessoas; 

● O atendimento individualizado aos funcionários da PCARP, orientando e 

viabilizando ações de manutenção dos contratos de trabalho; 

● A operacionalização de atividades que visam implantação, manutenção e 

extinção dos contratos de trabalhos dos funcionários lotados na PCARP, através de 

sistemas específicos. 

 

�   Metas propostas 

● Implementar uma homepage do Serviço de Pessoal; 

● Treinar os agentes multiplicadores para orientação dos funcionários; 

● Aumentar a utilização da internet no atendimento ao funcionário, reduzindo o 

atendimento no balcão. 
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�   Metas alcançadas 

As metas não foram atingidas devido à defasagem do número de 

funcionários no Serviço e ao número reduzido de funcionários na Seção de Informática, 

haja vista que a maioria das metas está relacionada à Informática. 

Na esfera operacional, podem ser relacionadas algumas ações 

desenvolvidas no Serviço em 2007: 

 

Tabela 16 - Ocorrências executadas pelo Serviço de Pessoal da PCARP em 2007 

Ocorrências  Quantidade  

Atualização de Carteira Profissional e Previdência Social (CTPS) 129 

Cadastro de Afastamento por Acidente Trabalho 28 

Cadastro de Afastamento s/ Prejuízo dos Vencimentos 83 

Cadastro de Desconto Total 25 

Cadastro de Doação de Sangue 69 

Cadastro de Falta Abonada 1178 

Cadastro de Falta Injustificada 66 

Cadastro de Falta Justificada 138 

Cadastro de Feriado Trabalhado 989 

Cadastro de Férias 684 

Cadastro de Licença Gala 02 

Cadastro de Licença Nojo 35 

Cadastro de Licença Paternidade 12 

Cadastro de Licença Saúde 552 

Cadastro de Licença-Prêmio 07 

Consignatária (bancária e ARFUSP) 1002 

Contrato de Trabalho 02 

Emissão e Conferência de Boletim de Freqüência 5700 

Inscrições em Processo Seletivo 3384 

Instrução de Processos Trabalhistas  24 

Ofícios Emitidos  160 

Preenchimentos de Comunicados de Acidente de Trabalho 28 

Processos Instruídos 819 

Rescisão de Contrato de Trabalho 10 

Total 15126 

Fonte: Arquivos Serviço de Pessoal / Sistema Marte 
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Gráfico 03 - Atividades desenvolvidas pelo Serviço de Pessoal, agrupadas por tipo de ocorrência. 

 

 

 

Tabela 17 - Distribuição do número de processos sel etivos 

 

 

Tabela 18 - Distribuição do número total de admissõ es por função 

Função  Nº de admissões  

Cozinheiro 01 

Jardineiro 01 

Total 02 

 

 

 

 

 

 

Função  Tipo Vaga  Inscritos  Aprovados  Convocados  Validade  
Engenheiro PCARP 49 - - - 
Secretário Centralizado 77 10 5 07/11/2008 
Técnico para 
Assuntos 
Administrativos 

Centralizado 869 - - - 

Técnico para 
Assuntos Financeiros 

Centralizado 715 - - - 

Técnico Acadêmico Centralizado 1674 - - - 
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Tabela 19 - Relação das rescisões por função, grupo  e motivo. 

Função  Grupo  Motivo  Desligamento  
Pedreiro Básico Aposentadoria 08/01/2007 
Operador de Tele monitoramento Básico Rescisão a Pedido 20/02/2007 
Jardineiro Básico Aposentadoria 26/02/2007 
Técnico para Assuntos Administrativos Técnico Rescisão a Pedido 28/02/2007 
Operador de Tele monitoramento Básico Rescisão a Pedido 19/03/2007 
Auxiliar de Administração Básico Término de Contrato 22/06/2007 
Técnico de Informática Técnico Término de Contrato 30/06/2007 
Técnico de Compras Técnico Rescisão a Pedido 01/08/2007 
Engenheiro Superior Rescisão a Pedido 22/09/2007 
Técnico para Assuntos Financeiros Técnico Rescisão a Pedido 27/10/2007 

 
 

Dentre as atividades de rotina feitas pelo Serviço de Pessoal, destaca-se 

a importância da rotina de atendimento de acidente de trabalho, que compreende o 

registro e encaminhamento do acidentado. Após o registro e devido encaminhamento, 

são enviadas cópias do Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT) à CIPA e ao 

SESMT, órgãos responsáveis pela análise e prevenção de acidentes, através de 

orientação, ações corretivas e preventivas, tais como treinamento dos servidores. 

Cópias dos formulários também são encaminhadas à Delegacia Regional do Trabalho, 

para controle, e ao SINTUSP, para conhecimento. 

 

Tabela 20 - Relação dos Acidentes de Trabalho, por seção. 

Seção de Lotação Parte do Corpo Afetada Dias de Afastamento 

Alimentação Coxa 08 
Alimentação Pé 13 
Alimentação Membros Inferiores 03 
Áreas Verdes Dedo 41 
Biblioteca Dorso 03 
Biblioteca Pé 10 
Biblioteca Pé 05 
Biotério Dedo 01 
Biotério Mão 15 
Comunicação Social Dedo 01 
Divisão Financeira Face 03 
DVAPEP Tornozelo 14 
Gabinete Joelho 08 
Manutenção Predial Partes Múltiplas 01 
Oficinas Dedo 07 
Parques e Jardins Coxa 07 
Parques e Jardins Dedo 07 
Parques e Jardins Dedo 15 
Parques e Jardins Membros Superiores 01 
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Parques e Jardins Tronco 04 
Serviços Gerais Joelho 08 
Serviços Gerais Quadris 02 
Serviços Gerais Dedo 02 
Serviços Gerais Joelho 02 
Serviços Gerais Ombro 10 
Transportes Tórax 04 
Transportes Tronco 02 
Vigilância Membros Inferiores 02 
Total de horas de afastamento 199 dias=1592 h 

 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Quadro defasado de funcionários. 

 

�   Avaliação e desafios para 2008 

● Contratação de funcionário para o Serviço; 

● Implementação de uma homepage do Serviço de Pessoal; 

● Treinamento de agentes multiplicadores para orientação dos funcionários; 

● Aumentar a utilização da internet no atendimento ao funcionário, reduzindo o 

atendimento no balcão. 

 

 

4.4 SERVIÇO DE GUARDA UNIVERSITÁRIA 

 

�   Missão 

Proteger os patrimônios históricos, materiais e humanos da comunidade 

da Universidade de São Paulo no Campus de Ribeirão Preto. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

Tabela 21 – Recursos humanos 

Nível Quantidade  

Básico 66 

Técnico 39 

Superior - 
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O Serviço da Guarda Universitária é composto pela Seção de Segurança 

(com 38 agentes de vigilância, 04 operadores de telemonitoramento e 01 secretária) e 

da Seção de Vigilância (61 vigias e 01 chefe de seção). Os agentes de vigilância e os 

vigias são distribuídos em quatro turnos de trabalho de 12x36 horas, com revezamento 

de período (noturno e diurno) semestralmente. 

 

Tabela 22 – Relação de veículos 

Tipo  Quantidade  

Caminhonete Ford Ranger 4x4 01 

VW Parati 01 

Caminhonete S10 01 

Caminhonete Blazer 01 

Motocicleta 06 

Caminhão Auto – Bomba 01 

Bicicleta 04 

*Os veículos automotores são equipados com giroflex e rádio comunicador. 

 

�   Metas propostas 

● Promover o patrulhamento do Campus de forma planejada; 

● Buscar a diminuição dos índices de delitos no interior do Campus; 

● Promover a prevenção de ocorrências internas; 

● Proporcionar atendimento de qualidade aos usuários; 

● Buscar o constante aprimoramento e capacitação dos funcionários; 

● Expandir a atuação de trabalho por meio de políticas de integração entre a 

Guarda Universitária e as Unidades de ensino/órgãos, 

● Aperfeiçoar os instrumentos de controle de entrada de veículos no interior do 

Campus; 

● Realizar campanha de orientação de trânsito nas dependências do Campus; 

● Estabelecer normas e procedimentos de trabalho para atuar com os servidores 

terceirizados; 

● Buscar maiores investimentos em tecnologia para a expansão dos trabalhos de 

monitoramento através de CFTV e sistemas de alarme; 

● Promover eventos sociais com entidades filantrópicas, escolas, creches e terceiro 

setor em geral, visando à solidariedade, bem estar e conscientização ecológica; 
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● Atuar de forma planejada nos diferentes segmentos de trabalho do serviço da 

Seção de Segurança: 

- Equipe CPC (grupo de patrulhamento ciclístico); 

- Equipe GCI (grupo de combate a incêndio); 

- Equipe de Patrulhamento; 

- Equipe de telemonitoramento.  

 

4.4.1 SEÇÃO DE SEGURANÇA 

Considerando que o número de usuário do Campus, entre eles alunos, 

funcionários e visitantes vêm aumentando a cada ano, por meio da política de 

expansão de vagas da Universidade, a Seção de Segurança tem como meta expandir 

seus trabalhos por meio de uma proposta de trabalho direcionada: 

● Encaminhar aos órgãos competentes solicitação de aumento do efetivo, com a 

proposta de abertura de 10 vagas para agente; 

● Encaminhar aos órgãos competentes solicitação de aquisição de novos veículos 

de 04 rodas e de 02 rodas, visando substituir as 05 motos da frota antiga existente 

na Guarda, uma vez que as condições atuais destas motocicletas não favorecem a 

sua manutenção; 

●Promoção de novos cursos que correspondam às necessidades de cada 

segmento da Seção, proporcionando uma melhor qualificação de nossos agentes, 

capacitando melhor os agentes na área em que atuam; 

● Formação de um grupo de planejamento, orientação e controle para cursos, 

eventos, palestras; 

● Intensificar a parceria junto à Polícia Militar, visto que essa união fortalece os 

procedimentos de abordagem e certas ocorrências, visando inibir a atuação 

criminosa no Campus. 

 

A Seção de Segurança pretende: 

● Diminuir o número de delitos no Campus; 

● Registrar o maior número de veículos sem selo USP;  

● Monitorar o destino de cada um no interior da universidade, 

● Trabalhar cada equipe com o objetivo de promover a prevenção, a segurança e 

a qualidade total em cada uma de suas ações; 
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● Evoluir tecnologicamente e administrativamente, conquistando dia a dia 

excelência nos serviços e a satisfação da comunidade. 

 

Equipe de telemonitoramento 

 

� Objetivos da Equipe 

A equipe é composta por quatro operadores, que trabalham em escala de 

revezamento prestando serviços de monitoramento, oferecendo apoio e suporte a 

todos os agentes e também às Unidades interligadas a Guarda Universitária através de 

sistemas de alarmes.  

Além de monitorar 24horas por dia as áreas que possuem o sistema de 

câmeras e alarmes, a equipe de telemonitoramento centraliza o registro de todas as 

ocorrências no Campus. 

 

� Atividades 

● Monitoramento de entrada e saída de veículos no Campus e alarmes existentes 

nas Unidades 

O monitoramento é realizado de duas formas: 

- Via DVR (Digital Vídeo Recorder) – são dez câmeras localizadas 

estrategicamente que são verificadas 24h por dia, todos os dias da semana. 

- Alarmes em algumas Unidades de Ensino que detectam entrada não 

autorizada, enviando um sinal que é recepcionado dentro da central pela 

equipe de telemonitoramento, dessa forma há uma agilidade no atendimento 

em caso de acesso não autorizado. 

● Desenvolvimento de aplicativos 

A equipe de telemonitoramento está capacitada para desenvolver 

aplicativos que visam à melhoria do planejamento: - identificar áreas de maior risco e, 

conseqüentemente, dar maior atividade da guarda no local; - agilidade no retorno às 

solicitações internas e, também, de outras unidades; - consulta de ocorrências, 

relatórios, escalas, fornecimento de dados aos GU´s (guardas universitários) com maior 

agilidade possível; - organização de arquivos; cadastramento de veículos, entrega de 

selos de entrada para veículos autorizados; - elaboração de carteirinhas de 

caminhantes; - elaboração de documentos e formulários de uso interno para diversos 

setores inclusive dos colaboradores terceirizados. 
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● Controle de equipamentos e veículos de uso da guarda 

Esse controle preza a integridade, manutenção, previsão da necessidade 

de aquisições futuras, controle de vencimentos dos equipamentos e troca do óleo do 

Carter e filtros das viaturas. 

● Desenvolvimento de formulários diversos 

- Relatório radiofônico: utilizado para anotações gerais relativas ao trabalho da 

Guarda Universitária, e necessário para o registro de dados estatísticos; 

- Controle de uso de HT´s e baterias: utilizado para controlar entrega, 

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

equipamento; 

- Controle de entrada de veículos e pedestres: desenvolvido para ser utilizado 

pelos colaboradores terceirizados nas três portarias, este formulário mantém 

um controle sobre caminhantes e veículos que não possuem selos quando 

entram no Campus, com ênfase nos finais de semana e durante a noite; 

- Relatório de ocorrências (R.O.): relatório de ocorrência reformulado pela 

equipe de telemonitoramento para adequação e melhor transparência quanto 

às informações transcritas. 

 

� Metas para o Telemonitoramento 

● Aumentar o número de monitores de vídeo para ampliar a visualização das 

imagens, sendo que atualmente a equipe dispõe apenas de três monitores de 

vídeo; 

● Implantar sistema para distribuir a imagem das câmeras por monitor de vídeo, 

podendo assim o operador de telemonitoramento definir quais e quantas câmeras 

serão visualizados em cada monitor de vídeo;  

● Expandir o número de câmeras no Campus, possibilitando assim um melhor 

trabalho preventivo por parte da equipe; 

● Melhorar a iluminação e/ou posição das câmeras para que durante o período 

noturno haja uma melhora significativa quanto à identificação dos veículos nas 

portarias; 

● Adaptar melhor o local, móveis, iluminação e equipamentos na sala de 

monitoramento; 
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Dada a importância do trabalho realizado e o resultado até o momento 

alcançado, nota-se que há necessidade de expansão do grupo, devido ao crescimento 

das atividades agregadas à equipe. Atualmente, a equipe possui quatro operadores em 

escala de revezamento com carga horária de trabalho de 8 horas/dia, sendo que o 

número adequado seria de, no mínimo, nove para cobrir as 24 horas sem prejuízo do 

bom andamento do trabalho, principalmente em relação a folgas, férias e licenças. 

Em 2007 foi iniciada a infra-estrutura da nova sala de monitoramento e 

também aquisição de novos móveis e equipamentos. 

 

Equipe GCI - Grupamento de Combate a Incêndios 

Este grupo conta atualmente com três guardas universitários por turno. 

Desde a criação do trabalho da equipe GCI, foi significativa a diminuição de incêndios e 

de circulação de pessoas não autorizadas na área florestal. 

Devem ser ressaltadas as características da área/hectares coberta pelo 

grupamento atualmente: 

- Áreas de Expansão: 285,2631 ha 

- Áreas de Preservação Permanentes (APP): 32,1287 ha 

- Área de Intervenção em APP:  2,0545 ha 

- Áreas Verdes: 52,0026 ha 

- Área de florestas exóticas: 20,2894 ha 

- Área com vegetação a preservar: 35,3693 ha 

- Áreas restritas: 1,6736 ha 

- Represas / lagos: 11,2267 ha 

- Área de ocupação do solo (edificações): 16,6841 ha 

- Faixa de domínio Ferrovia: 2,9552 ha 

- Área de jardins (pequenas rotatórias e ilhas do sistema viário e jardins das 

áreas edificadas e do recuo da malha viária): 1,5296 ha 

- Demais áreas (vias, estacionamentos, calçadas, etc): 62,7284 ha 

Área TOTAL: 585,8922 ha 

 

� Principais atividades 

● Rondas extensivas, visando à diminuição do número de pessoas desautorizadas 

que circulam na área florestal, bem como objetos de furtos ou roubos que 

normalmente se encontram na área, e inibição de circulação de veículos; 
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● Prevenção e combate a incêndios florestais e em áreas urbanizadas; 

● Prevenção e combate à pesca e caça, bem como apreensão de equipamentos 

para esse fim; 

● Auxílio à pesquisa em área florestal, bem como atenção e guarda de materiais 

usados pelos pesquisadores; 

● Acompanhamento de eventos, visitação na área florestal e também simulação 

em cursos de primeiros socorros pela FMRP; 

● Registro de animais que habitam a área florestal com intenção de preservação e 

inibindo caçadores; 

● Coibição de depósito de lixos e entulhos dentro da área florestal, bem como 

retirada de terra; 

● Coibição de atos imorais e de uso de drogas. 

 

� Avaliação e desafios para 2008  

● Construção de alambrados e/ou qualquer tipo de cerco em todo o perímetro 

compreendido entre as áreas florestais e expansão; 

● Continuação da realização de aceiros e roçadas, a fim de evitar propagação de 

incêndios nas áreas florestais. Essa realização demonstrou ser necessária, pois a 

incidência de incêndios foi menor em 2007. Esses índices poderão diminuir ainda 

mais através de um planejamento entre o Serviço de Áreas Verdes e a área de 

contratos terceirizados, para a realização prévia de aceiros e roçadas nos períodos 

de maior risco de incêndios; 

● Melhorias das estradas nas áreas florestais e perimetral do Campus; 

● Adaptação das motos para conduzir abafadores, por este veículo ser mais prático 

e rápido para chegar ao local do sinistro e evitar que o fogo tome maiores 

proporções; 

● Substituição do veículo Auto – Bomba com capacidade igual ou superior a 30 mil 

litros de água e veículo traçado; 

● Colocação de câmeras direcionadas à área florestal. 

 

Equipe GPC - Grupo de Patrulhamento Ciclístico 

O grupo foi criado em 30 de junho de 2004 com contingente de 06 

agentes, trabalhando em revezamento 12x36 nos períodos diurno e noturno. Os 

equipamentos disponibilizados são: quatro bicicletas modelo Ecos 21 marchas, 
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capacetes, luvas, óculos, tênis e fardamento completo (bermudas, camisetas e 

abrigos). 

 

� Principais atividades desenvolvidas 

● Patrulhamento com bicicletas pelas áreas mais planas, pontos fixos pelas 

Portarias, Unidades, Centro de Informações, Museu do Café (principalmente em 

finais de semana e feriados), CEFER e área do lago. Abordagem e retirada de 

suspeitos no Campus; 

● Atendimento e orientação quando há ocorrência de acidente de trânsito e 

informações aos usuários; acompanhamento de visitantes quando há agendamento 

de visitas por intermédio do Centro de Visitantes; atendimento e auxílio aos vigias 

da empresa terceirizada; e controle de tráfego e auxílio quando há realização de 

processos seletivos e eventos em geral (simpósios, palestras, reuniões e 

workshops); 

● Promoção de visitas em Unidades do Campus com intuito de obter um melhor 

relacionamento entre a Guarda e a comunidade uspiana. 

 

� Avaliação e desafios para 2008 

● Aquisição de bicicletas reserva, bem como ferramentas para manutenção; 

● Ampliação da equipe devido ao número pequeno de agentes do GPC, que conta, 

atualmente, com três funcionários, impedindo a realização do serviço todos os dias. 

O número adequado seria de oito agentes, sendo quatro por turno; 

● No período de chuvas, tempestades e temperaturas muito baixas, o GPC fica à 

disposição da COC em apoio aos demais agentes, com motocicletas e viaturas. 

 

Equipe de Patrulhamento 

A Guarda Universitária desempenha várias atividades no perímetro 

urbano do Campus, promovendo a diminuição dos índices de delitos internos, 

buscando sempre os preceitos de qualidade em suas ações operacionais de 

atendimento, almejando o bem estar social em todos os procedimentos que realiza, 

como: 

● Rondas em todo o Campus, patrulhando com motocicletas e veículos de forma 

planejada, visando à diminuição do índice de criminalidade interna e de atos 

infracionais de toda a ordem; 
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● Apoio a vigias terceirizados em seus postos de serviço da PCARP, tais como, 

CEFER, Rua do Biotério, Biblioteca, Espaço Cultural, Rua Pedreira de Freitas; 

apoio aos porteiros que prestam serviços nas portarias do Campus (av. do Café, 

HC e Bandeirantes), CEFER, Biblioteca e CREU; 

● Auxílio em eventos realizados pela PCARP e outras Unidades, apoiando o 

trânsito do local, intensificando ronda pelo evento e lavrando relatório de ocorrência 

de qualquer incidente ocorrido para, posteriormente, informar a Unidade 

interessada sobre os fatos; 

● Atua no trânsito do Campus, fazendo divulgação nos casos de alteração de mão 

de direção e de interdição das vias ou serviços promovidos pela PCARP e outras 

Unidades; a divulgação e a segurança da comunidade, atuando anualmente na 

campanha de trânsito promovida pela PCARP, fazendo a panfletagem nas 

portarias do Campus, visando à diminuição de acidentes de trânsito no interior da 

universidade; 

●Auxílio periódico ao Centro de Visitantes do Campus, disponibilizando um guarda 

para acompanhamento de ônibus com visitantes no interior do Campus. 

 

Secretaria da Seção de Segurança 

A central da Guarda Universitária possui uma secretária que organiza 

documentos relacionados aos funcionários, como controle de freqüência, solicitação de 

férias, registro de atestados, licença saúde; registro de entrada e saída de protocolados 

e processos, solicitação de materiais para a seção. Também realiza o controle de selos 

de veículos, cadastrando em um banco de dados informações do veículo e de seu 

proprietário, bem como a Unidade e o ramal pertencentes àquele registro.  

Controla o programa de emissão de carteirinhas para caminhada no 

Campus, oferecidas ao público externo, para melhor controle do fluxo de pessoas no 

Campus e monitoramento da entrada de pessoas não autorizadas. 

 

Fiscalização dos Vigias Terceirizados da PCARP 

A Guarda Universitária fiscaliza através de cada líder de turno, os vigias 

terceirizados que trabalham nos postos da PCARP diurno/noturno, postos da FMRP 

noturno, posto da ECA noturno e portaria da PCARP. O trabalho de fiscalização visa ao 

controle da pontualidade/assiduidade, percorrendo cada posto de serviço em horários 

alternados, registrando essas informações diariamente em um livro específico. No final 
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de cada mês, é feito o fechamento de uma planilha e encaminhado ao gestor do 

contrato.  

No decorrer do ano, a Guarda Universitária realizou vários cursos 

direcionados às empresas terceirizadas (Evik e Personal), visando melhorar a 

qualidade dos serviços terceirizados do Campus. Essa iniciativa foi realizada por toda 

equipe da Guarda Universitária, onde foram discutidos temas como: 

- Orientação quanto à postura; 

- Atendimento ao público; 

- Regras para uma abordagem bem sucedida; 

- Triagem de veículos com e sem selo. 

- Escuta ativa sobre o HT (rádio Comunicador); 

- Integração com a Guarda Universitária (trabalho em equipe) 

 

�   Principais eventos em 2007 

● Projetos Comunitários  

- Campanha Cultural do Acervo de Fotos da Guarda Universitária, com 

fotografias relacionadas ao Campus, sendo exposta em setores da PCARP e 

Unidades; 

- Projeto Ecovisita II, em que foram realizadas visitas à Área Florestal, 

previamente agendadas para docentes, alunos e funcionário do Campus, com 

a proposta de mostrar o trabalho ambiental desenvolvido e a importância de 

sua preservação; 

- Campanha Criança Feliz Natal 2007, em que foi promovida a chegada do 

“Papai Noel”, com entregas de brinquedos, doces, acompanhado de 

brincadeiras para crianças da creche do HC, creche modelo da Vila Virgínia, do 

Núcleo Estudantil do Horto Florestal e de toda a comunidade uspiana, 

totalizando 300 crianças. Evento realizado na Associação de Funcionários da 

USP (ARFUSP). 

● Participações da Guarda Universitária 

- Apoio na realização da Campanha da Dengue 2007, onde, juntamente com 

alunos do Campus, foram realizadas visitas a residências do bairro Monte 

Alegre, para conscientização da população; 

- Apoio à Feira da Barganha realizada pela PCARP; 
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- Participação na Comissão de Reflorestamento, possibilitando uma melhor 

interação com os assuntos envolvendo o meio ambiente, relacionados ao 

Campus.  

- Participação no Grupo Setorial Pró-Calouro, discutindo diretrizes para a 

chegada dos novos alunos ao Campus. Colaboração na distribuição de 

informativos contendo o mapa do Campus e as respectivas localidades, 

intensificação de rondas nos locais de matriculas das Unidades, bem como a 

permanência de um guarda em cada local estabelecido para o evento; 

- Auxílio no evento Ciclístico COC, com a cooperação na interdição de ruas, 

pontos fixos e realização de rondas; 

- Participação no evento contra o tabagismo, organizado pelo Dr. Clésio Sousa 

Soares do HCFMRP. 

 

4.4.2 SEÇÃO DE VIGILÂNCIA 

 

�   Missão 

Zelar pela guarda do patrimônio e exercer a vigilância interna e externa, 

cuidando assim do patrimônio da Universidade de São Paulo no Campus de Ribeirão 

Preto. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 23 – Recursos humanos 

Nível  Quantidade  

Básico 62 

Técnico - 

Superior - 

 

A Seção de Vigilância presta serviço de vigilância em 12 postos ligados à 

Prefeitura do Campus Administrativo e 1 posto ligado à FDRP. 

Os servidores foram reorganizados do diurno para o noturno, devido à 

instalação de alarmes em vários postos de trabalho, reforçando assim a segurança 

noturna. Trabalham em jornada de 12x36 horas, com trinta vigias em cada turno 

incluindo o líder. 
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�   Principais Atividades Desenvolvidas 

● Chefia: 

- acompanha e controla o que passa pela seção, organiza documentos 

relacionados aos funcionários, como escala, controle de freqüência, solicitação 

de férias, registro de atestados, licença saúde; registro de entrada e saída de 

protocolados e processos, pedidos de providências, requisições de materiais. 

● Líderes Noturnos: 

- Fazer escala de posto juntamente com a chefia imediata;  

- Fazer rondas nos postos que, por alguma insuficiência de contingente, não 

tenha vigia, para conferência de janelas, portas e contando também com o 

apoio da Seção de Segurança; 

- Remanejar os vigilantes em caso de ausências como falta, licença saúde, 

férias e outros tipos de ocorrências, deixando os postos de menor risco vazio, 

cobrindo assim os postos de maior necessidade;  

- Comunicar-se com chefes e responsáveis dos departamentos onde há posto 

de serviço, quando houver irregularidades que foram passadas pelo vigia 

escalado, caso os líderes não tenha condições de resolvê-las;  

- Ficar atento ao controle interno e manutenção dos equipamentos utilizados 

pela seção, como HTs, lanternas, baterias, carregadores. 

● Vigias:  

- Zelar pela guarda do patrimônio e exercer a vigilância interna e externa; 

- Inspecionar as dependências de seu local de trabalho; 

- Constatar irregularidades e tomar as providências necessárias para assegurar 

a ordem e a segurança nos locais e áreas sob sua responsabilidade; 

- Orientar pessoas que eventualmente circulem em locais inadequados, dando 

especial atenção a portadores de deficiência e idosos; 

- Ficar atento a pessoas suspeitas e, se necessário, solicitar o apoio da Seção 

de Segurança. 

- Prestar bom atendimentos aos usuários do Campus; 

- Conferir portas, janelas, e comunicar à base de vigilância (Chefia imediata ou 

líder de turno) sobre quaisquer irregularidades encontradas; 

- Percorrer sistematicamente e inspecionar seus locais de trabalho, evitando 

incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades. 
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- Passar para seu líder ou chefia quando a necessidade de manutenção e 

reparos de seus locais de trabalho e este fazer pedidos de providências para 

as seções de origem. 

- Fiscalizar as entradas e saídas do prédio e estacionamentos, tomando as 

providências necessárias para quaisquer fatos anormais verificados, 

redobrando sua atenção nos locais mal iluminados e ermos. 

- Informar o líder/chefe sobre a ocorrência de fatos anormais. 

- Operar equipamentos de comunicação (HTs – rádio transmissor) 

- Zelar pela guarda do seu posto de serviço e seus pertences, conservação, 

manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados 

(HTs e lanternas e baterias), bem como do local de trabalho e uniformes. 

- Ativar e desativar o alarme quando necessário, em caso do alarme disparar, 

verificar o local e comunicar a Guarda Universitária. 

 

 

Tabela 24 - Estatística do Serviço da Guarda Univer sitária em 2007 

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

Desacato 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 03 

Incêndio 0 1 1 9 21 10 6 6 4 3 3 1 65 

Prisões 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pertubação/Desordem 0 0 0 0 2 1 2 1 3 2 2 2 15 

Furto de Veículos - Campus 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 8 
Furto de Veículos - Estac. Livre 
HC 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 

Atitudes 
Suspeitas 

Indivíduos 
Suspeitos 10 18 16 21 20 13 16 19 16 15 14 13 191 
Provável 
Entorpecente 6 5 4 10 6 1 4 6 6 9 4 6 67 

Acidentes 

Acidente de 
Trânsito sem 
Vítima 4 2 2 5 6 3 3 6 3 5 2 1 42 
Acidente de 
Trânsito com 
Vítima 1 1 4 0 4 1 2 5 0 4 0 1 23 

Furtos e 
Roubos 

Roubo 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 

Furto Simples 1 1 1 8 3 1 1 4 1 2 0 0 23 

Tentativa de Furto 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 10 
Furto em 
Residência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Furto Qualificado 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 6 

Danos 
Ao Patrimônio 3 2 3 6 4 3 1 6 8 4 9 0 49 

A Terceiros 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 3 7 
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Infração de 
Trânsito 

Trafegando na 
Contra Mão 8 7 14 18 8 13 10 15 17 6 4 3 123 
Estacionamento 
Incorreto 4 2 8 12 8 6 2 10 5 13 2 3 75 

Ato 
Infracional 

Caça/Pesca/ 
Natação Proibida 3 1 4 2 4 2 1 0 1 1 0 3 22 
Propaganda/Filma
gem não aut. 0 1 1 3 4 0 1 2 1 2 1 0 16 

Atos Imorais 5 7 6 7 2 2 2 2 3 7 2 3 48 

Auxílio ao 
Público 

Condução 
Pessoas/Veículos 16 14 16 22 38 20 18 11 10 26 21 15 227 

Socorro Médico 0 3 4 2 3 0 2 2 2 1 1 2 22 
Veículos 
identificados 
abertos 0 5 2 3 1 0 0 4 2 0 1 0 18 
Docs encontrados 
e entregues 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 6 
Controle de 
Tráfego 0 5 6 3 10 1 3 0 8 11 8 1 56 

Apoio à Unidade 1 0 1 4 0 18 0 0 2 4 1 5 36 

Pedido de Auxílio 3 24 41 30 47 1 22 41 37 34 50 13 343 
Alarmes 
disparados 109 68 60 63 49 50 43 43 51 38 27 37 638 
Circulação de 
Pessoas não aut. 17 19 21 21 10 7 13 21 24 20 18 10 201 

Pane em Veículo 10 11 21 17 13 12 10 13 13 13 7 8 148 
Árvores/Galhos 
caídos 5 0 0 2 3 1 1 2 2 3 7 3 29 

Outros 

Entulho Jogado 1 1 4 9 3 3 0 3 2 3 1 0 30 

Objeto Encontrado 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 

Animais Soltos 0 0 22 11 14 2 2 2 3 9 2 2 69 

Infra-Estrutura 9 8 4 9 6 1 7 10 14 17 22 12 119 

Eventos 2 3 2 5 5 5 3 8 3 3 0 1 40 

Total Geral 223  212 271 309 296 182 178 249 244 258 212 154 2788 
 

 

�   Público Alcançado 

Funcionários, alunos e usuários do Campus. 

 

�   Metas propostas 

● Estabelecer trabalho freqüente com os responsáveis pelos setores atendidos 

pela Seção de Vigilância, para troca de informações e aprimoramento dos serviços; 

● Realizar o encaminhamento freqüente de pedidos de providências para garantir a 

manutenção dos postos quanto à iluminação adequada e condições básicas de 

trabalho; 
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● Estabelecer uma relação de apoio entre os funcionários da Seção de Segurança 

e Seção de Vigilância para melhorar os atendimentos aos postos, através de 

elaboração de ocorrências, apoio nas rondas de postos vazios e comunicação via 

rádio; 

● Propor um trabalho efetivo com todos os vigias, com utilização do HT (rádio 

transmissor) para melhor integração dos serviços com a Seção de Segurança, 

visando um atendimento mais rápido às ocorrências. Para realizar esse trabalho é 

necessária a aquisição de mais 10 HT’s e orientação do uso do equipamento de 

forma adequada, através de treinamento com profissional da área; 

● Propor o acompanhamento efetivo dos resultados do trabalho dos vigias, 

atribuindo maior responsabilidade diante dos postos em que são escalados, como 

cuidados com o local; responsabilidade com o equipamento de trabalho; 

responsabilidade com os horários de refeição, elaboração de ocorrências internas 

sobre problemas ocorridos durante seu turno e encaminhamento ao superior 

imediato; 

● Estabelecer contatos/reuniões freqüentes com os funcionários em busca de 

sugestões para melhorias e de maior envolvimento dos funcionários nas decisões 

sobre os serviços da Seção. 

 

�   Metas Alcançadas 

● Organização dos horários dos líderes e chefe de seção, visando o 

acompanhamento 24 horas da rotina dos diferentes turnos; 

● Permanência de servidores no período noturno para uma melhor cobertura dos 

postos da PCARP; 

● Diminuição de ocorrências em postos de serviço. 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Dificuldade de comunicação com telefones fixos ou celulares de responsáveis por 

seções, quando há necessidade de resolver problemas que surgem à noite ou 

finais de semana; 

● Informação sobre as atuais diretorias, chefias ou responsáveis pelos postos, bem 

como seus telefones de contato; 

● Dificuldades na aquisição de uniformes completos para a Seção de Vigilância. 
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�   Avaliação e desafios para 2008 

● Atualizar todos os cadastros, com a identificação dos responsáveis pelas 

seções/setores atendidos pela Seção de Vigilância; 

● Dar continuidade à realização de cursos de aprimoramento e reciclagem, 

integração da equipe e maior comprometimento com o trabalho. 

 

 

4.5 SEÇÃO DE ENCADERNAÇÃO 

 

�   Missão 

Executar serviços de encadernação em capa dura, espiral e blocagens 

para todas as Unidades do Campus Administrativo de Ribeirão Preto.  

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 25 – Recursos humanos 

Nível  Quantidade  

Básico - 

Técnico 03 

Superior - 

 

Tabela 26 – Recursos materiais 

Tipo  Quantidade  

Microcomputador 01 

Impressora 01 

Facão 01 

Gravadora 01 

Guilhotina  01 

 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

A Seção executou serviços de encadernação em capa dura do acervo 

bibliográfico da Biblioteca Central, da documentação administrativa das Unidades do 

Campus tais como: ofícios, atas, empenhos, notas, laudos de autopsias, etc. Fez 

serviços de encadernação em espiral, brochura, blocagem, confecção de pastas, 

cortes diversos de papéis e plásticos. 
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�   Metas propostas 

● Atender à demanda com presteza, qualidade e eficiência; 

● Participar de cursos, palestras e treinamento pertinentes à área de atuação; 

● Possibilidade de incorporação ao quadro de funcionários de um funcionário 

realocado; 

● Propor a aquisição de uma guilhotina para encadernação em espiral.  

 

�   Metas alcançadas 

● Atendimento da demanda com presteza e qualidade. 

● Instalação de aparelho de ar condicionado para melhoria da qualidade do serviço 

posto que, o calor reduz o tempo necessário para o manuseio com cola. 

 

 

Tabela 27 – Serviços executados em capa dura, por U nidade 

Unidade 2005 2006 2007 

BC PCARP 1800 1407 1483 

FMRP 25 89 66 

PCARP 7 15 11 

EERP 4 23 91 

FCFRP 9 12 3 

FORP 3 0 3 

FFCLRP 4 06 23 

FEARP 3 03 5 

 

 

Gráfico 04 - Total de Serviços Executados por Ano 
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Gráfico 05 –Percentual de Volumes Encadernados em C apa Dura por Unidade em 2007 

 
 

 

�   Avaliação e desafios para 2008 

● Realizar as metas propostas; 

● Dinamizar a produtividade. 

 

 

4.6 SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS 

 

�   Missão 

Atender a todos os setores da Prefeitura, realizando serviços de limpeza, 

asseio e conservação predial, realizar varrição de passeios e arruamentos em áreas 

externas, coleta de detritos em pátios e áreas verdes deste Campus, visando à 

obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 28 – Recursos humanos 

Nível Quantidade 

Básico 12 

Técnico - 

Superior - 
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Atualmente, a Seção de Serviços Gerais conta com 12 funcionários, 

sendo que 4 Auxiliares de serviços gerais estão com restrição médica. A distribuição 

dos funcionários é: 

- 03 Auxiliares de serviços gerais, no revezamento; 

- 01 Copeira, na Copa da Administração (PCARP); 

- 01 Auxiliar de serviços gerais, com restrição médica na Copa da 

Administração (PCARP); 

- 01 Auxiliar de serviços gerais, com restrição médica, na Infra-Estrutura 

(Engenharia); 

- 01 Auxiliar de serviços gerais, com restrição médica, na Seção de Serviços 

Gerais (sede); 

- 01 Auxiliar de serviços gerais, com restrição médica, na Fiscalização e 

SISUSP; 

- 03 Auxiliares de Administração (fiscalização), na Seção de Serviços Gerais; 

- 01 Chefe da Seção de Serviços Gerais (Zelador) / Fiscal do Contrato da 

Empresa prestadora de serviços de limpeza. 

 

Tabela 29 - Recursos materiais 

Tipo  Quantidade 

Microcomputador 02 

Impressora 01 

Enceradeira 04 

Máq. Lava Jato 01 

Veiculo VW/Kombi 01 

 

 

�   Público alcançado 

Docentes, Estudantes, Funcionários, Terceirizados e Comunidade Geral. 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Manutenção da limpeza e higienização dos diversos setores da PCARP; 

● Fiscalização dos setores terceirizados de limpeza; 

● Serviços de manutenção preventiva de equipamentos para o perfeito 

funcionamento; 
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● Orientação aos funcionários e seguranças dos prédios quanto à preservação do 

patrimônio, requisições e supervisão de materiais de consumo e permanente. 

 

Relação de postos de manutenção de limpeza realizada pela Seção 

- Grêmio da Pós-Graduação (até setembro de 2007); 

- Casa de Graduação, (até agosto de 2007); 

- Casas de Pós-Graduação nº 12 e 13 (até agosto de 2007); 

- Casa 04 - Atividades Culturais (até novembro de 2007); 

- Casa 03 – Coral da USP (até agosto de 2007); 

- Casa 23 – Telefonia; 

- Casa 44 – Clóvis Vieira – sede dos Serviços Gerais; 

- PCARP – Administração; 

- Seção de Transportes; 

- Seção de Patrimônio e Gerenciamento de Frotas; 

- Divisão de Infra-estrutura; 

- Seção de Almoxarifado Geral; 

- Seção Viveiro de Mudas; 

- SISUSP Médico e Odontológico; 

- Seção de Marcenaria. 

 

Relação de postos de limpeza terceirizada, sob a fiscalização da Seção de Serviços 

Gerais.  

- Laboratório de Resíduos Químicos 

- Seção de Segurança (Av.Sul, s/nº) 

-  Seção de Comunicação Social e Rádio USP 

- Espaço Cultural 

- Rua Pedreira de Freitas – Casas 14 (SISUSP Médico) e 15 (SISUSP 

Odontológico) 

- CEFER  

- Rua das Paineiras – Casas 14 (Restaurante II), 15 (Pequeno Cidadão), 16 (Seção 

de Patrimônio), 21 (SISUSP) e 22 (Centro Promoção e Saúde da Família) 

- Serviço de Biblioteca 

- Seção de Alimentação (Restaurante Central) 

- Creche da Carochinha 
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- Rua Clóvis Vieira – Casa 25 (EDUSP), 26 (Serviço Social), 28 (Seção de 

Moradias), 29 (USP Recicla), 30 (FAPESP, Consultoria Jurídica), 31 (Arquivo 

Permanente), 32 (COPI e Ouvidoria), 33 (Div. Cultura e Extensão) e 41 (Seção de 

Manutenção Elétrica) 

- Centro de Informação 

- Rua dos Técnicos – Seção de Oficinas de Precisão, Seção de Encadernação, 

Casa 120 (Seção de Hidráulica), Serviço de Vigilância 

- Serviço de Biotério (Prédio dos Ratos/ Prédio dos Camundongos/ Prédio de 

Cobaias) 

- Torre da Rádio USP 

- Seção de Parques e Jardins 

- Seção de Manutenção Predial 

- Seção de Oficinas (Refrigeração e Serralheria) 

- Portal da Avenida Bandeirantes 

- Guarita da Av. do Café 

- Guarita da Enfermagem 

- Áreas internas e externas 

 
�   Metas propostas 

● Dotar a Seção de melhores equipamentos, que auxiliem no desempenho das 

funções; 

● Oferecer cursos e treinamentos relativos às áreas de atuação da Seção; 

● Aditar o contrato de trabalho da empresa prestadora de serviços de limpeza; 

● Treinar e qualificar a Equipe de Fiscalização. 

 

�   Metas alcançadas 

● Oferecimento de cursos e treinamentos para os funcionários da Seção; 

● Aquisição de novos equipamentos de informática; 

● Aquisição de mobiliários (móveis de escritório e eletrodomésticos); 

● Transferência de 02 (dois) funcionários para fiscalização. 
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�   Dificuldades encontradas 

● Com 16 postos de trabalho no âmbito da Prefeitura, torna-se difícil realizar um 

atendimento eficiente e constante; 

● Aumento no número de funcionários terceirizados devido à sobrecarga de 

trabalho dos poucos funcionários disponíveis para executar as tarefas. 

 

�   Avaliação e desafios para 2008 

● Formação de um grupo de fiscais para aprimorar e melhorar a supervisão e 

fiscalização das atividades da empresa prestadora de serviços de limpeza; 

● Aquisição de mobília para a cozinha (armário, mesa e cadeiras).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relatório de Atividades 2007  

  

 132

5. DIVISÃO FINANCEIRA 

 

�   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. 

 

�   Recursos Humanos e Materiais 

 

Tabela 01 – Recursos Humanos da Divisão 

Nível  Quantidade  

Básico 04 

Técnico 16 

Superior 02 

Total  22 

 

 

A Divisão conta com cinco pregoeiros designados pela Magnífica Reitora, 

os quais, em conjunto com a equipe de apoio, são responsáveis pela elaboração e 

coordenação das licitações na modalidade de Pregão, além de coordenar todos os 

demais procedimentos licitatórios realizados pela PCARP, elaborando os respectivos 

editais e minutas de contrato. 

 

 

Tabela 02 – Recursos Humanos da Diretoria  

Nível  Quantidade  

Básico - 

Técnico 02 

Superior - 

 

 

Tabela 03 – Recursos Materiais da Diretoria 

Tipo  Quantidade  

Microcomputador 02 

Impressora - 

Fax - 
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�   Principais atividades desenvolvidas 

● Coordenação das atividades das áreas de Almoxarifado, Compras, 

Contabilidade, Contratos, Materiais, Patrimônio e Tesouraria, quanto às normas 

gerais de organização, programação e controle; 

● Coordenação, suporte, planejamento, execução e controle da aplicação dos 

recursos orçamentários e extra-orçamentários da PCARP; 

● Revisão, criação e monitoramento das rotinas de trabalho, visando a agilização e 

a simplificação dos procedimentos relacionados às finanças e materiais, dando 

suporte necessário aos requisitantes de bens e serviços das diversas áreas da 

PCARP e demais órgãos da USP como COSEAS (Creche Carochinha), 

Departamento de Música (ECA), SISUSP Médico e Odontológico. 

 

Tabela 04 – Saldo disponível nas Dotações de Receit a 

Tipo  Saldo 31/12/2006 Saldo 31/12/2007 
Variação no 

Período 
Básica R$ 261.484,77 R$ 505.187,15 93% 

Manutenção de Edifícios R$ 29.307,64 R$ 70.784,50 142% 

Restaurante R$ 456.303,32 R$ 523.957,27 15% 

Creche R$ 976,65 R$ 54.231,59 5453% 

Ativ. Int. Contrato de Limpeza e Vigilância R$ 640,38 R$ 640,38 0% 

Projetos Especiais R$ 42.993,11 R$ 270.373,48 529% 

Taxa Consignações R$ 185.726,52 R$ 143.325,80 -23% 

Acréscimos Orçamento R$ 391.820,06 R$ 868.578,50 122% 

Saldo Total R$ 1.369.252,45  R$ 2.437.078,67 78% 
 

 

�   Público alcançado 

As Divisões/Seções da PCARP, Creche Carochinha, Escola de 

Comunicação e Artes de Ribeirão Preto (ECA), SISUSP Médico e Odontológico e 

Unidades que utilizam ração da Seção de Biotério.  

 

�   Metas propostas 

● Implantar um novo Sistema de Gestão de Compras, procurando dar maior 

agilidade ao processo de compra; 

● Melhorar a Gestão de Contratos, designando e treinando uma equipe, 

especialmente para esse fim; 
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● Disponibilizar um funcionário da Divisão para atuar diretamente junto à Seção de 

Transportes da PCARP, almejando agilizar os procedimentos de conserto de 

veículos e a implantação de licitações específicas, visando à manutenção 

preventiva da frota; 

● Consolidar as rotinas de auditoria interna na Contabilidade; 

● Criar a figura do comprador fiscalizador. 

 

�   Metas alcançadas  

● Implantação da 1ª etapa do novo Sistema de Gestão de Compras, o que atingiu 

uma considerável parcela do público interno, contribuindo para que o atendimento 

das requisições de compra fosse melhor planejado e agilizado; 

● Alocação de três funcionários, o que permitiu o desenvolvimento de atividades da 

Seção de Licitações e Contratos que, apesar de não constar no organograma da 

Divisão, executou as licitações e acompanhou a execução dos diversos contratos 

de fornecimento de materiais e serviços na PCARP. No que diz respeito a prazos, 

validades, execução e condições de habilitação, atualmente conta-se com apenas 

um funcionário; 

● Alocação de um funcionário que passou a executar suas atividades diretamente 

na Seção de Transportes da PCARP, agilizando os procedimentos emergenciais e 

contribuindo para o processo de manutenção preventiva da frota, o que resultou no 

recebimento de recursos junto à COPAVO e montagem de procedimentos 

licitatórios na modalidade de Pregão; 

● Realização das primeiras auditorias internas nas Seções de Almoxarifado e 

Patrimônio, seguindo procedimento interno e obtendo parecer favorável e sem 

ressalvas.  

 

�   Dificuldades encontradas 

● Quadro defasado de funcionários; 

● Falta de conscientização do público interno quanto à necessidade de um melhor 

planejamento de suas atividades e a conseqüente racionalização dos processos de 

compra; 

● Falta de aprimoramento do controle e dos meios de comunicação com o público 

interno e externo; 
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● Falta de um melhor planejamento nas aquisições, pois, apesar das melhorias 

adotadas, houve um aumento de fluxo de documentos na Seção de Contabilidade, 

o que poderia ser racionalizado, caso ocorresse um planejamento mais apurado. 

 

�   Avaliação e desafios para 2008 

A gestão eficaz dos recursos orçamentários é essencial para a 

manutenção dos serviços prestados pelas demais áreas da PCARP e implica na 

utilização de ferramentas como: planejamento conjunto com as demais Divisões, 

estabelecimento de critérios claros e prioridades na execução dos vários projetos e 

aquisição de materiais de uso rotineiro. 

No ano de 2007, apesar das dificuldades em relação à defasagem de 

recursos humanos, a Divisão apresentou resultados satisfatórios, priorizando as 

necessidades para melhor atender à demanda. 

Há vários desafios, dentre eles, pode-se citar: 

● Incrementar o sistema adotado e realizar as auditorias internas trimestralmente 

nas Seções de Almoxarifado e Patrimônio; 

● Implantar a segunda etapa do novo Sistema de Gestão de Compras, que visa a 

abertura de empenhos adiantamentos mensais específicos para cada uma das 

áreas da PCARP, sendo necessária a contratação de pessoal; 

● Propor o aprimoramento do controle e dos meios de comunicação com o público 

interno e externo. 

 

 

5.1 SERVIÇO DE MATERIAL 

 

�   Missão  

Coordenar e supervisionar as atividades desenvolvidas pelas Seções de 

Compras, Patrimônio e Almoxarifado, em conformidade com a legislação em vigor, 

mantendo as condições de eficiência no resultado dos trabalhos desempenhados.  

As atividades desenvolvidas pelo Serviço de Material refletem diretamente 

nas Seções subordinadas à sua Diretoria, cujos desempenhos são demonstrados a 

seguir. 
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Tabela 05 - Recursos humanos 

Nível  Quantidade  

Básico - 

Técnico 01 

Superior - 

 

 

Tabela 06 – Recursos Materiais 

Tipo  Quantidade  

Microcomputador  01 

Impressora - 

Calculadora 01 

 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Coordenação, organização e controle das atividades bem como a criação, 

monitoramento e revisão de rotinas de trabalho das Seções de Almoxarifado, 

Compras e Patrimônio, visando a agilização e simplificação dos procedimentos 

relacionados a essas áreas; 

● Elaboração de editais (modalidade de Pregão) para as licitações, bem como as 

minutas de contratos de bens e serviços, necessárias para as aquisições e os 

fornecimentos de longo prazo; 

● Gestão de todos os contratos de materiais e serviços, fornecendo dados claros e 

precisos de itens como habilitação, saldos, prazos, necessidades, periodicidade de 

aquisições, dentre outros. 

 

�   Metas propostas 

● Implantar um novo Sistema de Gestão de Compras, procurando dar maior 

agilidade ao processo de compra e contratação; 

● Criar uma metodologia para contratação de empresas para realizar a 

manutenção preventiva/corretiva da frota de veículos e tratores da PCARP; 

● Consolidar as rotinas de auditoria interna na Seção de Almoxarifado e Seção de 

Patrimônio; 

● Aprimorar o sistema de aquisição de materiais estocáveis, visando sua 

otimização e o não desabastecimento da Seção de Almoxarifado. 
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�   Metas alcançadas 

● Implantação da 1ª etapa do novo Sistema de Gestão de Compras, visando o 

planejamento das necessidades, melhorando o atendimento e agilizando os 

processos de compras; 

● Elaboração de pregões para registro de preços de aquisição de pneus e 

manutenção de veículos; 

● Realização das primeiras auditorias internas nas Seções de Almoxarifado e 

Seção de Patrimônio, seguindo procedimento interno, e obtendo parecer favorável 

e sem ressalvas; 

● Com a participação mais efetiva da Seção de Almoxarifado no processo de 

compras, não houve desabastecimento dos diversos itens estocados.  

 

�   Dificuldades encontradas 

● Quadro defasado de funcionários, inclusive com mais de 65% dos funcionários 

da Seção de Almoxarifado com restrições médicas, além da redução do quadro de 

funcionários e a não contratação das vagas constantes no Plano de Metas; 

● Falta de conscientização dos requisitantes quanto à necessidade de 

planejamento de suas atividades. 

 

�   Avaliação e desafios para 2008  

● Aprimorar a metodologia para contratação de empresas para realizar a 

manutenção preventiva/corretiva da frota de veículos e tratores da PCARP; 

● Consolidar e aprimorar as rotinas de auditoria interna na Seção de Almoxarifado 

e Seção de Patrimônio; 

● Aprimorar o sistema atual de aquisição de materiais estocáveis, visando sua 

otimização, economia e o não desabastecimento da Seção de Almoxarifado; 

● Implantar a segunda etapa do novo Sistema de Gestão de Compras, sendo 

necessária a contratação de pessoal; 

● Propor o aprimoramento do controle e dos meios de comunicação com o público 

interno e externo; 

● Aprimorar a gestão dos contratos de serviços e materiais. 
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5.1.1 SEÇÃO DE ALMOXARIFADO 

 

�   Missão 

Atender, com excelência, às necessidades da PCARP, Unidades de 

Ensino, Creche Carochinha e SISUSP, quanto ao recebimento, armazenagem e 

distribuição de materiais. 

 

Tabela 07 – Recursos humanos 

Nível  Quantidade  

Básico 02 

Técnico 03 

Superior - 

 

Tabela 08- Recursos materiais 

Tipo  Quantidade  

Microcomputador 04 

Impressora 01 

 
 

�   Metas propostas 

Manter a qualidade no atendimento e relacionamento junto aos usuários 

da Seção de Almoxarifado, buscando melhora contínua nas atividades diárias. 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Efetuar o recebimento, conferência e armazenagem adequada dos materiais 

destinados ao estoque; 

● Receber e verificar a documentação fiscal completa e elaborar o Esboço da 

Liquidação de Despesa, referente a Empenhos Ordinários e Estimativos e a 

contratos de fornecimentos; 

● Elaborar documentação de entrada de materiais no Sistema Mercúrio; 

● Dar baixa nos materiais que saem da Seção por meio do sistema e das fichas de 

controle; 

● Elaborar balancetes mensais de consumo; 

● Efetuar cobrança mensal, por meio de processos, dos materiais retirados pela 

Seção de Alimentação, Creche Carochinha, Escola de Comunicação e Artes de 

Ribeirão Preto (ECA), SISUSP Médico e Odontológico, Seção de Moradias da 
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PCARP e Unidades que utilizam ração do Serviço de Biotério; 

● Realizar Balanço Anual de consumo de materiais; 

● Planejar a reposição de estoque, bem como o levantamento físico trimestral por 

amostragem do estoque existente; 

● Prestar contas ao Tribunal de Contas sobre o material em estoque e 

documentação. 

 

�   Público alcançado 

As Seções da PCARP, Creche Carochinha, Escola de Comunicação e 

Artes de Ribeirão Preto (ECA), SISUSP Médico e Odontológico e Unidades que 

utilizam ração da Seção de Biotério.  

 

�   Metas alcançadas 

Atendimento com qualidade e em tempo hábil das requisições de 

Almoxarifado. 

A seguir, destacam-se os serviços prestados pela Seção de Almoxarifado 

e o balanço do material de consumo. 

 

Tabela 09 - Prestação de serviços 

ATIVIDADE 2005 2006 2007 

Documentos de entrada 302 360 263 

Requisições de materiais atendidas 2555 2706 2939 

Contratados (Processos/Pagamentos) 608 723 588 

 

Tabela 10 - Balanço de material de consumo 

 2001 2002 2003 2004  2005 2006 2007 

Entrada 

 
R$ 270.101,83 R$ 674.470.06 R$ 1.124.002,20 R$ 1.335.994,02 R$ 1.528.376,15 R$ 1.772.003,63 R$ 1.549.054,21 

Saída 

 
R$ 128.500,70 R$ 480.667,10 R$ 913.401,10 R$ 1.063.881,33 R$ 1.305.366,73 R$ 1.495.413,20 R$ 1.495.413,24 

 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Não cumprimento de contrato por parte de alguns fornecedores, prejudicando o 

bom andamento das atividades; 
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● Necessidade de funcionários na distribuição e entrega das mercadorias para os 

Serviços/Seções da PCARP.  

 

 

5.1.2 SEÇÃO DE COMPRAS 

 

�   Missão 

Orientar e atender com qualidade, seriedade e eficiência aos requisitantes 

e fornecedores, utilizando os recursos disponíveis. 

 

Tabela 11 - Recursos humanos  

Nível  Quantidade  

Básico 01 

Técnico 04 

Superior - 

 

Tabela 12 - Recursos materiais 

Tipo  Quantidade  

Microcomputador 06(*) 

Impressora 01 

Fax 02 

(*)Inclui os equipamentos utilizados nas sessões de Pregão 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Recebimento, triagem e análise técnica das requisições da PCARP e outros 

órgãos da USP, como COSEAS (Creche Carochinha), ECA, SISUSP Médico e 

Odontológico; 

● Auxílio aos usuários, esclarecendo dúvidas e orientando quanto à melhor forma 

de elaboração dos pedidos, visando agilizar e atender satisfatoriamente; 

● Seleção, cadastro e acompanhamento de fornecedores interessados em 

comercializar com a Universidade; 

● Conferência e liquidação de despesas dos processos de pagamento de 

fornecedores de materiais diversos e também de contratos de prestação de 

serviços da Prefeitura do Campus. 
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�   Metas alcançadas 

● Mudança no quadro de pessoal da Seção para reorganizar as atividades; 

● Atendimento às requisições, priorizando a demanda das áreas essenciais. 

 

Tabela 13 - Atividades realizadas  

Atividade  Exercício  2006 Exercício 2007  

 Publicados Concluídos Publicados Concluídos 

Concurso - - 01 - 

Convite de Preços 12 11 03 03 

Convite de Preços – acréscimos 05 05 02 02 

Tomada de Preços 02 00 05 02 

Tomada de Preços – acréscimos - - 01 01 

Dispensa 02 02 02 01 

Dispensa – acréscimos 02 02 00 00 

Dispensa  “Compra Direta” 507 490 499 481 

Dispensa – Engenharia 14 14 28 24 

Inexigibilidade 01 01 01 01 

Inexigibilidade – acréscimos - - 02 02 

Pregão 23 23 18 09 

Pregão – acréscimos 03 03 03 03 

Registro de Preços – Compra Ata - - 03 03 

Requisições Atendidas 2210 (c/ 5142 itens) 1882  (c/ 4338 itens) 

Ordem para Fornecimento 1846 Concluídas 1352 Concluídas 

Compra Direta por Adiantamento 1379 855 

(Dados extraídos do Sistema Mercúrio) 

 

Tabela 14 - Demonstrativo de desempenho 

Desempenho da Seção  2003 2004 1. Sem 2005 2006 2007 

Número de compradores 06 03 02 06 05 

Média de requisições 
atendidas por comprador 

140 348 433 360 376 

Ordens de Fornecimento 
concluídas(*) 

622 296 866 307 171 

           (*) Média de OF (Documentos de Compra) emitidas pela Seção. 

 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Falta de planejamento e de conhecimento dos usuários, quando solicitam 

a compra de materiais/serviços. 
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�   Avaliação e desafios para 2008  

● Auxiliar na implantação da segunda etapa do novo Sistema de Gestão de 

Compras, para isso será necessária a contratação de pessoal; 

● Melhorar o controle e os meios de comunicação com o público interno e externo; 

● Agilizar os procedimentos de compras por adiantamento e por dispensa de 

licitação, atendendo sempre às legislações vigentes. 

 

 

5.1.3 SEÇÃO DE PATRIMÔNIO 

 
�   Missão 

Orientar aos usuários dos bens de caráter permanente quanto à guarda, 

uso e importância para a instituição. Manter registros de todos os bens móveis e 

imóveis, com dados suficientes para caracterizá-los, bem como dos responsáveis pela 

sua guarda e administração. Atender, prontamente, às exigências do Tribunal de 

Contas e da Legislação vigente. 

 

Tabela 15 – Recursos humanos 

Nível Quantidade 
Básico 01 

Técnico 03 

Superior - 
 

Tabela 16 – Recursos materiais 

Tipo  Quantidade 
Microcomputador 04  

Impressora 03  

Fax 01  
 

 

�   Principais Atividades Desenvolvidas 

● Recebimento de processos de aquisição, transferências externas, doações e 

baixa de materiais permanentes bem como o seu andamento; 

● Recebimento de materiais permanentes, verificação da documentação fiscal, 

elaboração da liquidação de despesa; 

● Incorporação desses materiais ao Patrimônio da Unidade, elaboração do Termo 
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de Responsabilidade, identificação (chapa patrimonial) e entrega dos mesmos às 

seções; 

● Orientação aos usuários dos bens permanentes quanto à guarda, uso e 

importância para a Instituição; 

● Avaliação de bens em desuso para futura baixa; 

● Levantamento físico dos materiais permanentes da Unidade; 

● Atendimento dos pedidos de providência para transferências internas da 

Unidade; 

● Cadastro dos imóveis da PCARP e suas dependências. 

 

�   Metas propostas 

● Manter os dados patrimoniais da PCARP atualizados no Sistema Mercúrio; 

● Aprimorar os procedimentos de aquisição de bens patrimoniados, prezando pela 

padronização e economia de recursos. 

 

�   Metas alcançadas 

Atualizar os dados patrimoniais da PCARP junto ao Sistema Mercúrio – 

Subsistema Patrimônio, convertendo do antigo sistema patrimonial, e manter rigoroso 

controle, em conjunto com a Seção de Informática, sobre as alterações das 

características dos bens de informática. 

 

Tabela 17 – Prestação de serviços 

Atividade  2007 

Transferência de responsabilidade de bens  814 

Incorporação de Bens Patrimoniais 1307 

Processos diversos (contrapartida, doação, passagem, baixa) 188 

Ofício e Memorando 55 

Pedido de Providência 105 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Falta de comunicação, por parte dos usuários, das mudanças da estrutura física 

e finalidade dos locais PCARP/USP, além das constantes mudanças do local e dos 

responsáveis pelos bens permanentes sem aviso prévio e nem destinação, 

desrespeitando o Of. 001/2004/SCPATR/PCARP/23032004; 

● Dificuldade no agendamento de veículo apropriado para transporte e manuseio 
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dos bens, tanto para entrega quanto para recolhimento; 

● Aquisição de bens sem informações quanto ao responsável e local do seu 

destino, dificultando a entrega e incorporação ao Patrimônio da PCARP. Em alguns 

casos os bens chegam a permanecer no depósito da Seção por mais de três 

meses; 

● Lentidão no trâmite dos processos de autorização de baixa, doação e 

transferência entre Unidades. 

 

�   Avaliação e desafios para 2008  

● Manter os dados patrimoniais da PCARP atualizados no sistema Mercúrio; 

● Aprimorar os procedimentos de aquisição de bens patrimoniados, prezando pela 

padronização e economia de recursos; 

● Auxiliar na implantação da segunda etapa do novo Sistema de Gestão de 

Compras. 

 

 

5.2 SEÇÃO DE CONTABILIDADE 

 

�   Missão 

Cumprir e respeitar as legislações pertinentes às questões licitatórias, 

fiscais e financeiras e normas que regem a Universidade de São Paulo. Resguardar a 

Prefeitura do Campus Administrativo de Ribeirão Preto-USP de possíveis 

irregularidades relativas a questões licitatórias, fiscais e financeiras. Orientar sobre 

procedimentos a serem observados, a fim de que sejam cumpridas as determinações 

legais vigentes. Manter controles internos relativos a valores de tal forma que possam 

demonstrar a situação financeira da PCARP. 

 

Tabela 18 – Recursos Humanos 

Nível  Quantidade  

Básico - 

Técnico 01 

Superior 02 
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Tabela 19– Recursos materiais 

Tipo  Quantidade  

Microcomputador 03 

Impressoras 02 

Calculadora 03 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Aprovação, conferência, empenhamento e finalização de compras no Sistema 

Mercúrio; 

● Esclarecimentos e orientações aos usuários de nossos serviços, sobre questões 

legais/formais relativas à licitação, orçamento da PCARP (Tesouro/Receita), 

procedimentos internos, impostos (I.R., IPI, ICMS, ISS, INSS), utilização de 

adiantamentos;  

● Execução e acompanhamento orçamentário (Planilha Excel); 

● Recebimentos e pagamentos diversos relativos à Execução Orçamentária; 

● Pagamentos a fornecedores; 

● Conferência e emissão de parecer técnico sobre todas as licitações ou dispensas 

de licitações; 

● Conferência e emissão de parecer técnico sobre todas as despesas realizadas 

através de processos empenhados por adiantamento; 

● Emissão e conferência de Balancete Contábil; 

● Emissão e conferência do Relatório das Movimentações Patrimoniais; 

● Conferência do Relatório de Entradas e Saídas do Almoxarifado; 

● Controles financeiros referentes ao consumo de combustíveis, ração, maravalha 

e animais de laboratório - (Planilhas Excel). 

 

Tabela 20 – Documentos gerados e tramitados  

Tipo  Quantidade  
Empenhos 960 
Dispensa de Licitação 529 
Convite 5 
Tomada de Preços 6 
Pregão 20 
Registro de Preços 3 
Pagamentos 1635 
Processos de Adiantamento 110 
Remanejamentos Emitidos 358 
Remanejamentos Recebidos 858 
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�   Público alcançado 

Funcionários da PCARP e das demais Unidades da USP; docentes e 

fornecedores. 

 

�   Metas propostas 

● Aperfeiçoamento da rotina e fluxo de informações; 

● Aquisição de Sistema Gerencial Orçamentário informatizado. 

 

�   Metas alcançadas 

● Aquisição de Sistema Gerencial Orçamentário informatizado (em implantação). 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Melhor planejamento para aquisições diversas; 

● Desconhecimento dos usuários sobre o funcionamento do Sistema Compras; 

● Excesso de trabalhos urgentes. 

 

�   Avaliação e desafios para 2008 

O desafio para o ano de 2008 é auxiliar a Administração para um melhor 

planejamento e execução do orçamento da PCARP. Aperfeiçoar o atendimento 

prestado e, na medida do possível, introduzir métodos que possibilitem um atendimento 

com mais agilidade no decorrer do exercício. 

 

 

5.3 SEÇÃO DE TESOURARIA 

 

�   Missão 

Atender aos fornecedores, com o máximo de qualidade e competência, 

bem como, zelar pelo orçamento do Estado, respeitando sempre as legislações em 

vigor. 
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Tabela 21 – Recursos humanos 

Nível  Quantidade  

Básico - 

Técnico 02(*) 

Superior - 

(*) 01 funcionário técnico saiu do quadro da USP em 26/10/2007. 

 

Tabela 22 – Recursos materiais 

Tipo  Quantidade  

Microcomputador 03 

Impressora 01 

Fax 01 

 

 

�   Principais Atividades Desenvolvidas 

● Execução de pagamentos, a conferência e prestação de contas dos 

procedimentos relativos às despesas com aquisições por adiantamentos, auxílios, 

treinamentos, pagamentos e diárias das seções da PCARP, COSEAS (Creche 

Carochinha), SISUSP Médico e Odontológico, Departamento de Música (ECA); 

● Recebimento de pagamento e providências quanto ao recolhimento à Reitoria 

dos serviços prestados pela PCARP, como: hospedagens na Casa de Hóspedes; 

serviços realizados pela Seção de Oficinas em Geral; vendas de animais pelo 

Serviço de Biotério; ticket-alimentação pela Seção de Alimentação; mudas de 

árvores pelo Serviço de Áreas Verdes; consumo de água estipulado pela Divisão 

de Infra-Estrutura; e diversas taxas de áreas locadas a terceiros, como os aluguéis 

(Banco do Brasil, Banco Real, Banco Santander, Banco Nossa Caixa e Sistema 

Clube de Comunicação), com a observância da legislação em vigor; 

● Realização de distribuição dos tickets restaurante para as Unidades, que  

repassam aos seus funcionários, e, posteriormente, execução da conferência e 

cadastramento dos mesmos; 

● Execução, também, uma série de cobranças internas, como Consumo de Água, 

Ração e diversas despesas por adiantamento com o SISUSP (médico e 

Odontológico), SESMT e Consultoria Jurídica. 
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�   Metas alcançadas 

 

Tabela 23 - Atividades realizadas  

Atividades  2006 2007 

Empenhos por Adiantamento 92 98 

Empenhos por Anulação 86 89 

Elaboração de Recibos – Receita Própria 621 432 

Elaboração de Guias de Recolhimento – Receita Própria  145 213 

Guias de recolhimento de saldos prestação de contas 83 98 

Prestação de Contas 80 98 

Cheques Emitidos 2618 1960 

Ofícios Diversos expedidos 125 117 

Cobranças Diversas 335 340 

 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Quadro defasado de funcionários; 

● Falta de interação entre as Seções de Tesouraria das Unidades do Campus, 

sendo melhorada com a participação nos encontros do GEFIN. 

 

�   Avaliação e desafios para 2008 

A sobrecarga de trabalho, devido à falta de funcionários, dificulta a 

melhora no atendimento ao público interno e externo, no entanto, a Seção obteve um 

bom desempenho e as tarefas foram executadas com competência e responsabilidade. 

O desafio para 2008 é manter a qualidade e a competência na execução 

das tarefas atribuídas, para isso será necessária a reposição de 2 funcionários. 
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6. SEÇÃO TÉCNICA DE INFORMÁTICA  

 

�   Missão 

Manter o parque computacional da PCARP 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. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 01 – Recursos humanos 

Nível  Quantidade  

Básico - 

Técnico 03 

Superior 01 

 

 

Tabela 02 – Recursos Materiais  

Tipo  Quantidade  

Microcomputador 05 

Servidor Linux – PCARP 01 

Servidor Linux - nat bcrp 01 

Servidor SQL-Server 7 01 

Servidores web / arquivos e reserva 02 

Servidor Netfinity 300 Pentium II reserva 01 

 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Atualização do parque computacional para manter os equipamentos em plenas 

condições de funcionamento; 

● Proposta de soluções computacionais que atendam à demanda das diversas 

Seções/ Serviços e demais usuários, fazendo análise das necessidades, projetos, 

aquisições e implantações; 

● Treinamentos aos usuários visando à melhoria da qualificação profissional dos 

servidores da PCARP; 
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● Auxílio ao sistema de monitoramento da Guarda Universitária, quanto a projetos, 

especificação de equipamentos e cabeamento; 

● Manutenções de hardware em equipamentos, enviando ao CIRP ou assistência 

autorizada apenas aqueles que não tiveram solução em nosso laboratório; 

● Projeto em parceria com a Coordenadoria da Tecnologia da Informação (CTI) de 

substituição equipamentos;  

● Suporte técnico aos funcionários da PCARP via telefone, remotamente (via rede) 

e no local de trabalho do funcionário quando necessário ou solicitado. 

 

 

�   Público alcançado 

A Seção Técnica de Informática atende aos funcionários da PCARP, para 

os quais são realizados suporte e soluções em Tecnologia da Informação (TI). 

Realiza também os atendimentos técnicos para SISUSP Médico e 

Odontológico, SESMT, Creche Carochinha (COSEAS), Agência USP de Inovação, 

USP-Recicla. 

Indiretamente, atende aos alunos do Campus que utilizam a Biblioteca 

Central, pois o gerenciamento das soluções de informática do referido local também é 

de responsabilidade da Seção. 

 

�   Metas alcançadas 

● Desenvolvimento de sistemas iniciados no final de 2006 para as Seções e 

alterações solicitadas em sistemas, como: Controle Financeiro da Casa de 

Hóspedes, Sistema de Controle de Livros e Revistas para BCRP (SISTOMBO), 

Sistema automatizado para publicações de pregões (SISPREG), início do 

desenvolvimento do Sistema para Controle de Pedidos de Providências 

(SIPPEUS), Sistema de Controle de Bolsas do CREU (Alimentação e Moradia), 

Sistema HOMESTAY (para apoio aos professores e estudantes estrangeiros); 

● Levantamento das necessidades de substituição de hubs por switches, que após 

o recebimento dos equipamentos, foi realizada a configuração e instalação dos 

mesmos, substituindo os links de 10 para 100MBps; 

● Auxílio no projeto da nova sala de monitoramento da Guarda Universitária 

especificando equipamentos de infra-estrutura, cabeamento. 
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Tabela 03 - Pedidos atendidos (*)  

Seção solicitante  Quantidade  Seção solicitante  Quantidade  

Seção de  Transportes          13 Seção de Alimentação           14 

Agência USP de Inovação        11 Seção de Almoxarifado          14 

ATD - Moradias                 01 Seção de Atendimento Social    09 

ATD II                         32 Seção de Atividades Culturais  31 

ATD-IV                         57 Seção CEFER                 42 

Atendimento Social             06 Seção de Compras               31 

CAPEE                          02 Seção de Expediente            22 

Casa de Hóspedes               02 Seção de Informática           46 

Centro Mult. Prom. Saúde 19 Seção de Manutenção Hidráulica 04 

CETEC                          28 Seção de Moradias              22 

CEUA                           03 Seção de Oficinas              07 

CIPA                           10 Seção de Oficinas de Precisão  17 

COSEAS - Creche                10 Seção de Parques e Jardins     02 

CREU                           01 Seção de Patrimônio            13 

DVAPEP 21 Seção de Segurança             40 

DVACEX         16 Seção de Tesouraria            16 

DVADM        28 Seção de Vigilância            16 

DVINFRA     34 Seção Serviços Gerais          12 

DVFINAN             05 Serviço de Áreas Verdes        05 

ECA                            17 Serviço de Biblioteca          61 

EDUSP                          06 Serviço de Biotério            20 

FAPESP ou CJ                   06 Serviço de Comunicação Social  29 

Gabinete                       27 Serviço de Material            01 

Lab. de Resíduos Químicos      23 Serviço de Pessoal             24 

Marcenaria                     02 Serviço Promoção Social        18 

Pequeno Cidadão                02 Serviço Social                 01 

Processos Seletivos Centraliz. 13 SESMT                          22 

Seção Contabilidade e 

Finanças 

03 SISUSP                         15 

Seção de  Manut. Elétrica      05 USP Recicla                    13 

TOTAL 970 

(*) no período de 01/11/2006 a 01/11/2007 
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Tabela 04 - Tipos de atendimentos realizados (*)  

Tipo de atendimento  Quantidade  
Assessoria 198 
Backup 6 
Ceder cd 19 
Compra 50 
E-mail 14 
Hardware 159 
HARDWARE  e SOFTWARE 8 
Home-page 78 
Manutenção externa 34 
Montagem - equipamento 84 
Rede - configuração /assessor. 68 
Rede – infra 59 
Segurança eletrônica 21 
Software - configuração 15 
Software - desenvolvimento 18 
Software - inst. /reinstalação 57 
Software - licenças 13 
Software - manutenção 3 
Substituição 42 
Upgrade hardware 3 
Vírus – remoção 21 

(*) no período de 01/11/2006 a 01/11/2007 

 

 

● Aquisição de 26 micros via pregão da PCARP, 15 pela CTI e outros cedidos pela 

CTI para substituição de micros RECAD ainda com Windows 98. Segue tabela com 

o demonstrativo do que já foi instalado: 

 

Tabela 05 - Distribuição de computadores na PCARP 

       Tipo 
 
Divisão 

EPCOM ITAUTEC UPGRADE AQUISIÇÃO TOTAL 

ATD-IV 01 01  02 Notebooks 04 
CETEC 01    01 
CJ  01   01 
DA 06 02   08 
DF 04 01  02 07 
DIE 06 01 01 01 09 
DVACEX 01 01 09  11 
DVAPEP 04  01 01 06 
GABINETE  03  03 Notebooks 06 
SESMT 01    01 
SISUSP    02 02 
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�   Metas propostas 

● Propor um espaço físico maior para que se possa montar adequadamente: sala 

de laboratório, de programadores, de servidores, almoxarifado de equipamentos, 

secretaria/ recepção e triagem de equipamentos. Além de organizacional, essa 

questão também envolve a situação de risco para os funcionários, os quais 

precisam estocar ou retirar equipamentos em estantes com alturas superiores a 

2m, aumentando o risco de acidentes (quedas); 

● Manter um bom nível no gerenciamento das soluções em TI, permitindo que os 

funcionários da PCARP tenham condições tecnológicas para realizar plenamente 

seus trabalhos com o menor tempo possível de interrupções; 

● Agir preventivamente na instalação de computadores, proporcionando ao 

funcionário maior segurança no desempenho de suas funções, evitando danos 

causados por vírus / spywares, fatos que já foram problemas constantes no parque 

computacional; 

● Dar continuidade no processo de substituição das máquinas obsoletas, incluindo 

a formatação, toda a instalação de software básico (sistema operacional e 

aplicativos de escritório), software de segurança (antivírus, antispyware), 

configuração de rede e segurança, transferência dos dados da máquina antiga para 

a nova; 

● Criar e manter áreas restritas e individuais aos funcionários para que possam 

realizar cópias de segurança (backup) de seus dados; 

● Substituir o servidor de arquivos e aplicativos da BCRP; 

● Realizar treinamentos para os funcionários. 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Quadro defasado de funcionários; 

● Expansão de prédios da PCARP ligados à REDE USPNET. Nesse período, 

houve vários prédios novos conectados no backbone USPNet, aumentando o 

número de visitas periódicas nos locais; 

● Expansão das Unidades de Ensino no Campus, gerando maior demanda de 

serviços, como por exemplo, na Biblioteca Central, CEFER, SISUSP, Restaurante 

Central. 
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�   Avaliação e desafios para 2008 

No ano de 2007, a Seção conseguiu atender às solicitações mais 

urgentes. Foi um período desgastante devido à defasagem do quadro de funcionários e 

aumento na demanda. Alguns serviços não puderam ser realizados dentro do período 

solicitado. 

O desafio é buscar uma boa qualidade de atendimento aos usuários e 

realizar projetos, provendo novas soluções para antecipar os problemas das Seções. É 

necessário fazer um trabalho preventivo de manutenção dos equipamentos, evitando 

assim as emergências. 

Outro desafio é trabalhar em sintonia com a Divisão Financeira para evitar 

a demora excessiva na aquisição de materiais e serviços que são necessários para o 

andamento de vários projetos gerenciados pela Seção.  

A Seção considera-se diferenciada das demais Seções de Informática do 

Campus, pois reúne vários serviços que outras não prestam diretamente, como: 

● manutenção em equipamentos em hardware de todas as seções; 

● gerenciamento de todas as compras de equipamentos relacionados à 

informática, desde acessórios, suprimentos (mouse, teclados, pen drives), até 

servidores, computadores, etc.; 

● suporte em equipamentos de telefonia como aparelhos de fax; 

● suporte e projeto de instalação de alarmes nas Seções solicitantes; 

● suporte e projeto de instalação de câmeras monitoradas por fibra óptica. 

 

Além desses, são realizados serviços que toda Seção de Informática deve 

fazer, como programação, homepage, suporte técnico, projetos tecnológicos, etc. 

Para atender ao aumento da demanda de serviços dos últimos anos e 

atingir a excelência dos trabalhos prestados à PCARP, será necessária a contratação 

de pessoal. 
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7. DIVISÃO DE APOIO À CULTURA E EXTENSÃO 

 

�   Missão 

 

Proporcionar à comunidade o acesso aos recursos institucionais 

destinados às áreas sociais e culturais, com suas ações se efetivando na comunidade 

local e regional. Busca despertar em 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. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 01 – Recursos humanos  

Nível  Quantidade  

Básico 57 

Técnico 09 

Superior 10 

Total  76 

 

Tabela 02 – Recursos materiais  

Tipo  Quantidade  
Microcomputador 26 

Impressora 11 

Impressora Matricial 01 

Multifuncional  04 

Aparelho de Fax 02 

Teclado eletrônico 01 

Piano Digital 01 

Piano de Armário 02 

Televisores 03 

Videocassete 03 

Aparelho de CD portátil 01 

Aparelho de DVD 01 

Retroprojetor 01 
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Tabela 03 – Recursos humanos da Diretoria  

Nível  Quantidade  

Básico - 

Técnico 01 

Superior 01 

 

Tabela 04 - Recursos materiais da Diretoria  

Tipo  Quantidade  
Microcomputador 02 

Impressora 01 

Multifuncional  01 

 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Coordenação das atividades da diretoria/seções da Divisão (Seção de Atividades 

Culturais, Serviço de Promoção Social, Seção de Atendimento Social, Seção de 

Moradias, Seção de Alimentação); 

● Suporte ao Grupo Coordenador das Atividades de Cultura e Extensão da Pró-

Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. 

 

�   Metas propostas 

● Propor a construção da segunda etapa do novo restaurante e ida dos 

funcionários da Seção de Alimentação para o novo espaço, buscando atender a 

demanda existente; 

●Propor a realização de eventos para difundir a cultura; 

● Elaborar projeto de extensão de atividades do Campus de Ribeirão Preto; 

● Instalar equipamentos de áudio visual e melhorias na infra-estrutura do Espaço 

Cultural; 

● Adequar a edícula da Casa 3 para abrigar o Coral da USP Ribeirão; 

● Equacionar o aumento da demanda de usuários na Seção de Alimentação e 

Moradias Estudantis; 

● Atualizar os equipamentos obsoletos de informática. 
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�   Metas alcançadas 

● Realização do Projeto Ópera Café, com apresentação no dia 28 de setembro de 

2007, público de 1580 pessoas; 

● Realização do Curso de Difusão Cultural “Ribeirão Preto: a cidade como fonte 

básica de pesquisa III”; 

● I Encontro das Seções de Atividades Culturais de todos os campi do interior e 

Pró-Reitoria de Cultura e Extensão; 

● Elaboração de relatórios ao Prefeito e a Reitoria visando subsidiar as decisões 

relativas ao impacto do aumento do número de usuários nos serviços desta 

Divisão, decorrentes da política de expansão de vagas; 

● Comemoração dos 25 anos da Seção de Atividades Culturais e realização da 

exposição inventário 1982 – 1994; 

● Realização da 12ª Semana de Arte e Cultura da Pró-Reitoria de Cultura e 

Extensão Universitária; 

● Conclusão da obra da primeira etapa do novo restaurante juntamente com o 

aumento no espaço físico do Restaurante Central; 

● Aparelhamento do Espaço Cultural com equipamentos de áudio visual; 

● Reforma e adequação da edícula da casa 3 para o Coral USP Ribeirão; 

● Aumento das bolsas auxílio moradia e aumento das vagas destinadas aos alunos 

da Pós-Graduação; 

● Renovação dos equipamentos de informática por meio de upgrades e aquisição 

das máquinas copiadoras. 

 

�   Dificuldades encontradas 

Quadro defasado de funcionários do Serviço de Promoção Social e das 

Seções de Moradias e Alimentação. 

 

�   Avaliação e desafios para 2008 

Ainda que em 2007 fossem atingidas algumas metas propostas, a Divisão 

de Apoio à Cultura e Extensão ainda carece de algumas melhorias, notadamente: 

● Adequação da Seção de Atividades Culturais, transformando-a em Serviço de 

Atividades Culturais, além da criação da Seção de Eventos, que contaria com um 

funcionário para atendimento técnico/operacional a todos os eventos realizados no 

Espaço Cultural; 
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● Na infra-estrutura da Seção de Atividades Culturais, com Instalação do 

Laboratório de Fotografia e demais ampliações; 

● Contratação de mais um psicólogo buscando equacionar a demanda de usuários 

no COPI, além de abrir perspectivas de ampliação no atendimento aos 

funcionários; 

● Instalação de ar-condicionado nos Serviços e Seções da DVACEX. 

 

São importantes melhorias para que se possa dar continuidade, com 

qualidade, nos serviços prestados pela Divisão. 

Cabe ressaltar o espírito de colaboração e comprometimento dos 

funcionários da Divisão que, apesar das sobrecargas existentes e conseqüentes 

dificuldades, apresentaram ações pró-ativas, respondendo aos vários desafios 

encontrados. 

 

 

7.1  PROGRAMAS ESPECIAIS DE CULTURA E EXTENSÃO 

 

�   Missão 

Fomentar, promover e produzir atividades de extensão. 

 

�  Recursos Humanos e materiais 

 

Tabela 05 – Recursos humanos 

Nível  Quantidade  

Básico - 

Técnico - 

Superior 01 

Bolsista 01 

 

Tabela 06 – Recursos materiais 

Tipo  Quantidade  
Microcomputador 01 

Impressora 01 

Multifuncional  01 

Teclado eletrônico 01 

Piano Digital 01 

Aparelho de FAX 01 
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�   Principais atividades desenvolvidas 

● Participação em atividades, cursos e encontros voltados à ação social/cultural; 

● Elaboração de projetos culturais voltados ao canto/coral; 

● Organização e regência dos ensaios e apresentações dos corais. 

 

�   Público alcançado 

Comunidade uspiana e externa. 

 

�   Metas propostas 

● Consolidar funcional e institucionalmente o Coral da USP-Ribeirão; 

● Elaborar projeto de ópera/coral; 

● Ampliar vagas de coralistas para o Coral Zênite. 

 

�   Metas alcançadas 

● Consolidação do novo grupo coral (Zênite), voltado primordialmente aos 

estudantes; 

● Realização do Projeto Ópera-Café, com apresentação realizada no dia 28 de 

setembro de 2007 no Theatro Pedro II e com público de 1580 pessoas; 

● Repertório em andamento, 75 músicas; 

● Formulação de programas artísticos, 11 programas; 

● Realização de 66 ensaios gerais; 

● Realização de 164 ensaios de naipe; 

● Realizadas 11 apresentações; 

● Gravação de repertório: 10; 

● Títulos adquiridos: 1350 partituras; 

● Fotos: 260; 

● Aulas de técnica vocal: 66; 

● Público estimado nas apresentações: 10.000 pessoas. 

 

�   Dificuldades encontradas 

Quadro defasado de recursos humanos especializados em montagens 

artísticas (Montador de orquestra, Pianista, Regente-Assistente, Professor de técnica 

vocal). 
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�   Avaliação e desafios para 2008 

As atividades dos Programas Especiais de Cultura e Extensão de 2007 

foram todas voltadas ao Coral da USP-Ribeirão. Apesar da intensa atividade artística 

não houve mudanças na questão de pessoal para apoio operacional, de produção ou 

artístico. 

A produção artística do ano de 2008 será realizada em conjunto pelos 

coralistas e pelo regente. 

 

 

7.2 SEÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 

 

�   Missão 

Promover atividades de caráter cultural, destinadas à divulgação de 

conhecimentos e progressos verificados nas artes e na técnica notadamente nas áreas 

de Teatro, Cinema, Fotografia, Música, Literatura, Artes Plásticas, Dança e Multimeios, 

propiciando complementação extracurricular e formação humanística do indivíduo. 

Visa, ainda, a integração da Universidade com a comunidade do município e região. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 07 – Recursos humanos 

Nível  Quantidade 
Básico 03 

Técnico 03 

Superior 04 

Estagiário 01 

Bolsista 01 

 

Tabela 08 – Recursos materiais 

Tipo  Quantidade  
Microcomputador 06 

Impressora 03 

Multifuncional 01 

Piano de armário 02 

Televisores 02 

Vídeo cassete 02 

Aparelho de CD portátil 01 

Aparelho de DVD 01 
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�   Principais atividades desenvolvidas 

● Proposta, elaboração, programação e acompanhamento de eventos culturais; 

● Criação, confecção e distribuição de material gráfico de divulgação dos eventos; 

● Organização e coordenação de oficinas e programas culturais. 

● Agendamento dos espaços da Seção (Espaço Cultural e Centro de Visitantes) 

para atividades múltiplas realizadas por Unidades do Campus; 

● Manutenção e conservação do Espaço Cultural; 

● Auxílio e integração de pessoas às Unidades e Serviços, tanto visitantes como 

usuários; 

● Atendimento aos alunos de escolas do município e região e integração de alunos 

e professores estrangeiros ao Campus. 

 

�   Público alcançado 

Comunidade uspiana e externa. 

 

�   Metas propostas 

● Desenvolver novos projetos de interesse cultural para a comunidade USP 

garantindo a manutenção e qualidade das atividades desenvolvidas;  

● Propiciar a integração da comunidade externa e interna; atuando segundo as 

Políticas Culturais propostas pela PRCEU e Conselhos de Cultura; 

● Garantir o acesso da comunidade USP ao equipamento cultural e desenvolver 

melhorias e manutenção que facilitem o seu uso. 

● Desenvolver a vocação do Campus como patrimônio histórico. Auxiliar as 

pessoas e integrá-las às Unidades, tanto visitantes como usuários (acadêmicos ou 

não). Atender aos alunos de escolas públicas e particulares, apresentando o 

Campus como um todo, expondo sua história, estrutura, funcionamento, cursos e 

serviços. 

 

�   Metas alcançadas 

● Realização de parcerias externas: Fundação Feira do Livro, Poupatempo e 

ADUSP. 

● As atividades de “Oficinas” atingiram um público de 376 pessoas. 

● O Espaço Cultural do Campus da USP teve em 2007, 268 agendamento, entre 

eventos e ensaios. 
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● Realização do Primeiro Encontro das Seções de Atividades Culturais da USP; 

● Apoio da Festa do Livro; 

● Coordenação do estande da USP na Feira do Livro; 

● Realização da Exposição “Inventário 1982 – 1994”; 

● Participação de funcionário no “Seminário de Cultura e Extensão”; 

● Organização da forma eletrônica de agendamento do Espaço Cultural; 

● Realização do Projeto Café Literário; 

● Diagnóstico de acervo – Realizado por Estagiário; 

● Exposições de fotos pelo grupo das Oficinas de Fotografias; 

● Retomada do Projeto “Capela ao Meio Dia e Meia”; 

● Foram centralizadas no Centro de Visitantes informações sobre os processos 

seletivos da PCARP, Feira da Sucata, isenção da taxa de inscrição da FUVEST e 

Eventos. Os interessados ligam ou comparecem pessoalmente para obter 

informações; 

- Média de 40 atendimentos telefônicos diários a respeito de todos os 

processos seletivos do Campus e outras informações, eventos que acontecem 

na USP; 

- Média de 30 atendimentos pessoais a usuários do Campus; 

- Média de 30 atendimentos por e-mail a usuários a partir da implantação do 

Portal. 

● Foram prestadas, pelo Centro de Visitantes, diariamente, informações sobre 

eventos, processos seletivos e localizações, pessoalmente e por telefone e 

atendimento às escolas públicas e particulares, grupos estrangeiros, conforme 

relatório abaixo. Serviços estes que crescem a cada dia. 
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Tabela 09 – Eventos ocorridos em 2007 

Evento  Local  Público  

Exposições Centro de Visitantes 920 

Exposições Atividades Culturais - Casa 4 1.300 

Oficinas de teatro Atividades Culturais - Casa 4 46 

Oficinas de fotografia Atividades Culturais - Casa 4 71 

Oficinas de música Atividades Culturais - Casa 4 84 

Oficinas de pintura Ateliê - Centro de Visitantes 48 

Oficinas de dança Atividades Culturais - Casa 4 34 

Apresentação musical Centro de Visitantes 130 

Visitas em museus São Paulo 89 

Apresentação musical Espaço Cultural 1.160 

VII Seminário de Cultura e Extensão Universitária Anfiteatro EERP 200 

2ª Festa do Livro da USP de Ribeirão Preto Ginásio CEFER 3.000 

Apresentação teatral Espaço Cultural 770 

1º Encontro das Seções de Atividades Culturais 

da USP Atividades Culturais - Casa 4 21 

Café Literário - Palestra Centro de Visitantes 39 

Exposições Refeitório Central 8.500 

Exposições Poupa Tempo Novo Shopping 35.200 

Exposições - 12ª Semana de Arte e Cultura Saguão FCFRP e FMRP 350 

Globall Village - 12ª Semana de Arte e Cultura Saguão do Espaço Cultural 10 

Terças Musicais - 12ª Semana de Arte e Cultura Tulha 90 

Apresentação de dança - Tai Chi - Grupo da Nova 

Idade Espaço Cultural 10 

Café: Ópera Coral - 12ª Semana de Arte e Cultura Theatro Pedro II 1.500 

Mostra Musical da USP - Músicos em Grupo Espaço Cultural 40 

Zumbi na Capela: Um Momento de Reflexão 

Social - Cinema Espaço Cultural 12 

Zumbi na Capela: Um Momento de Reflexão 

Social - Debate Espaço Cultural 20 

Total de 76 eventos em 2007. Quantidade de público total de 53.644 pessoas. 
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Tabela 10 - Atendimento às escolas e grupos estrang eiros 

Perfil  Origem  Nº. Visitantes  

Congresso Espanha 20 

Alunos de ensino médio Mococa 45 

Instituto Superior de Enfermagem Angola 24 

Apresentação do Campus São Sebastião do Paraíso 35 

Novos Alunos Medicina  USP Ribeirão 20 

Alunos de ensino fundamental Ribeirão Preto 45 

Alunos de ensino fundamental Ribeirão Preto 40 

Alunos de ensino fundamental Ribeirão Preto 40 

Alunos de ensino fundamental Ribeirão Preto 40 

Agente Jovem Rib. Preto/Campos Elíseos 20 

Educandário Sto Antônio Bebedouro 40 

Agente Jovem Rib. Preto/Cidadania 30 

Colégio Objetivo Catanduva 40 

Colégio Anglo Ribeirão Preto 42 

Alunos de Ensino Médio Ribeirão Preto 60 

Alunos de Ensino Médio São Sebastião do Paraíso 40 

Escola Enfermagem América Latina 20 

Professores Austrália 05 

Alunos Ensino Médio Ribeirão Preto 50 

E.E. Prof. Jorge Faleiros Patrocínio Paulista 40 

E.E. Prof. Bruno Pierone Sertãozinho 40 

Agente Jovem/Adepal Barrinha 50 

Comissão Interamericana para o 

Controle das Drogas 

Estrangeiros 33 

E.E. Dr. Cândido Rodrigues S. José do Rio Pardo 44 

E. E. Jarvas Massulo  Ribeirão Preto 40 

Colégio Soares de Oliveira Barretos 80 

E.E. Alcides Corrêa Ribeirão Preto 45 

 

 

�   Dificuldades encontradas 

● A falta de infra-estrutura do Espaço Cultural; 

● Falta espaço físico para a administração do prédio do Espaço Cultural; 

● Ausência de equipamentos cênicos impede a realização de alguns espetáculos e 

de uma iluminação adequada em todos os eventos; 
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● Ausência de refrigeração na cabine de som tem provocado mal-estar em quem 

opera e deve reduzir a vida útil dos equipamentos; 

● Ausência de técnicos para acompanhar os eventos; 

● Agendamento: Foi observado que o uso gratuito do Espaço Cultural tem uma 

utilização de pouco compromisso, e não gera recursos para a manutenção de 

equipamentos, etc.; 

● Este ano o Espaço Cultural foi equipado com projetor multimídia e equipamento 

de som para palestras, porém a falta de um Sonoplasta/Iluminador, vaga já 

solicitada ao DRH, deverá reduzir a vida útil destes equipamentos. Além disso, os 

usuários correm risco de acidentes, pois manuseiam os equipamentos de forma 

inadequada. 

● Contratação de serviço de edição para o livro Poeta de Gaveta; 

● Quadro defasado de funcionários. 

 

�   Avaliação e desafios para 2008 

A Seção possui equipamentos culturais que, em sua maior parte, são 

utilizados também pelo público requisitante do Campus (professores, alunos e 

funcionários), são eles: Sala de aula; Sala Múltipla; Sala de Figurinos e Cenários; 

Espaço Cultural; Casa do Administrador/Centro de Visitantes; Ateliê e Laboratório 

Fotográfico. Possui um acervo de 1000 peças, entre equipamentos, móveis e obras de 

arte. 

O uso do Espaço Cultural, com tendência de aumento a cada ano, reforça 

a preocupação de futuras implicações de riscos. O serviço funciona com recursos 

humanos sem conhecimentos técnicos necessários, o que poderá trazer prejuízos à 

Universidade. 

As inovações tecnológicas pedem continuamente aquisições e 

atualização de equipamentos, as quais nem sempre são atendidas. 

A cultura se estabelece por várias ações e as metas são frutos de um 

processo que não é só criativo, mas necessita de infra-estrutura com equipamentos 

adequados e recursos humanos preparados. De qualquer forma as dificuldades 

enfrentadas não paralisaram as atividades da Seção que, em sua trajetória de 25 anos, 

registra o potencial de seus funcionários e a necessidade de sua existência na 

universidade pública. 
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7.3 SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL 

 

�   Missão 

Promover o acesso da comunidade uspiana aos recursos internos 

destinados às áreas sociais, buscando atender e/ou equacionar as demandas dos 

usuários, auxiliando-os na conquista de sua cidadania de forma mais plena e 

responsável. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 11 – Recursos humanos  

Nível  Quantidade  

Básico 02 

Técnico - 

Superior 01 

 

 

Tabela 12 – Recursos materiais  

Tipo  Quantidade  
Microcomputador 03 

Aparelho de TV 01 

Aparelho de vídeo 01 

Retroprojetor 01 

Multifuncional  01 

 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Coordenação e administração da Seção de Alimentação (Restaurante Central e 

Restaurante II), a Seção de Atendimento Social (Serviço Social e Centro de 

Orientação Psicológica–COPI) e a Seção de Moradias (Graduação, Pós-

Graduação, Servidores e Casa de Hóspedes); 

● Coordenação e auxílio no gerenciamento de recursos, programas e projetos de 

cunho social, em consonância com os objetivos da COSEAS; 

● Gerenciamento e supervisão dos projetos e ações junto ao CREU e ao CPUSP, 

moradia de funcionários do Campus Ribeirão Preto, Restaurante Central, 

Restaurante II, Casa de Hóspedes e COPI. 
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�   Metas propostas 

● Desenvolver ações e programas que visam aumentar a qualidade de vida dos 

moradores do Conjunto Residencial dos Estudantes Universitários e da Casa dos 

Pós-Graduandos; 

● Auxiliar e supervisionar programas de melhoria de qualidade e conservação das 

moradias de funcionários, alunos e Casa de Hóspedes; 

● Supervisionar a implementação de controle de custos no Restaurante, bem como 

a melhoria da qualidade da refeição servida e diversificação de cardápios; 

● Alcançar padrões de excelência no atendimento aos usuários diretos e indiretos 

do Serviço de Promoção Social; 

● Elevar a participação da comunidade funcional em instâncias administrativas de 

tomadas de decisões, buscando promover um ambiente de respeito e confiança 

bem como conferir legitimidade para o desenvolvimento do trabalho e de ações 

inovadoras em cada uma das Seções do SVPROSO, visando ainda estimular o 

surgimento de novas lideranças; 

● Buscar alternativas para o constante aumento do número de usuários do Serviço, 

reflexo da política de expansão de vagas dos cursos superiores no Campus. 

 

�   Metas alcançadas 

● Participação na Comissão de Assuntos de Moradia-Graduação e Pós, propondo 

ações no sentido de elevar a qualidade de vida dos alunos-moradores; 

● Constante 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 PCARP; 

● Incentivo constante e participação em treinamentos voltados aos funcionários do 

Serviço de Promoção Social, buscando elevar padrões de atendimento ao usuário; 

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

● Participação ativa em reuniões visando à construção e criação de um Serviço de 

Apoio aos Funcionários da USP-Campus Ribeirão Preto; 

● Intensificação de reformas e/ou melhorias junto às casas de funcionários – 

moradores do Campus; 
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●Promoção e incentivo para a participação da comunidade de funcionários do 

Serviço junto a grupos representativos tanto na própria Seção como na PCARP 

como um todo, estimulando lideranças e experiências administrativas; 

●Efetivação do Projeto “Cine Cult / USP”, visando à exibição de filmes com 

posterior discussão, estimulando reflexões e debates junto à comunidade interna e 

externa ao Campus; 

●Desenvolvimento de uma política de ações e administração compartilhadas, 

visando colaborar com o estabelecimento de uma gestão democrática e que prime 

pelos valores humanos em todas as decisões no âmbito da DVACEX, bem como 

no contato com outras divisões e serviços da PCARP; 

● Reuniões e decisões compartilhadas, no sentido de aumentar o espaço físico do 

Restaurante Central, melhorar as condições de trabalho dos funcionários lotados 

no Serviço, bem como buscar mais recursos visando à ampliação das bolsas/vagas 

na Moradia Estudantil. 

 

�   Avaliação e desafios para 2008 

As modificações e ampliações nas estruturas administrativas do Serviço 

bem como nos espaços físicos destinados às suas seções e setores foram as marcas 

fundamentais para o serviço no ano de 2004.  

O ano de 2005, o desafio centrou-se na consolidação de Seções recém 

criadas e a priorização de programas que promovessem a melhoria da qualidade de 

vida dos usuários do Serviço de Promoção Social, bem como dos funcionários de suas 

Seções. 

No ano de 2006, o trabalho centrou-se no equacionamento da demanda 

de novos usuários para os nossos serviços a partir da ampliação dos cursos existentes 

no Campus. 

No ano de 2007, foi subsidiada aos órgãos da Reitoria sobre a 

necessidade de equilibrar o aumento de novos usuários dos serviços da Divisão, a 

partir da ampliação do número de vagas nos cursos no Campus. Salientou-se, então, a 

necessidade de ampliação do espaço do Restaurante Universitário, além de novas 

contratações a partir de 2008. 

O trabalho foi realizado também, com a perspectiva da inauguração do 

novo Restaurante, equacionando, assim, a falta de espaço físico. Além disso, a 

construção da Vila Estudantil e a incorporação da antiga Casa do Estudante de 



 

Relatório de Atividades 2007  

  

 169

Medicina (CEM) à PCARP, passando a compor o CREU, auxiliarão no atendimento à 

demanda em relação à moradia estudantil no Campus. 

 

 

7.3.1 SEÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIAL – SERVIÇO SOCIAL 

 

�   Missão 

Atender ao indivíduo em suas demandas sociais e psicológicas, 

utilizando-se de recursos intra e extra USP, além de estimular a utilização dos próprios 

recursos do indivíduo. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 13 – Recursos humanos 

Nível  Quantid ade 

Básico 01 

Técnico 01 

Superior 02 

 

Tabela 14 – Recursos materiais 

Tipo  Quantidade  
Microcomputador 04 

Impressora  02 

Aparelho de Fax 01 

 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Atuação no planejamento, organização e administração dos benefícios e serviços 

sociais do Campus; 

● Acompanhamento, encaminhamento e orientação de alunos e funcionários que 

buscam ajudas em relação às dificuldades ligadas à família, saúde, trabalho e etc; 

● Elaboração de formulários, divulgação, inscrição, agendamento, entrevistas, 

análise de documentos, resultado final e visitas domiciliares. 
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�   Público alcançado 

Comunidade uspiana. No ano de 2007, 1.632 alunos inscreveram-se nos 

diversos programas oferecidos pela Universidade, sendo que desses, 964 foram 

classificados e 1.033 estão recebendo algum benefício. 

 

�   Metas propostas 

● Divulgar a importância da intervenção do Serviço Social como agente facilitador 

na prevenção da evasão universitária; 

● Atender ao aumento da demanda; 

● Criar um sistema de banco de dados dos usuários, para otimização dos relatórios 

e acesso às informações cadastrais; 

● Criar uma página na internet da Seção de Atendimento Social; 

● Reservar um período semanal para discussões das avaliações dos programas 

existentes, organização de novos programas e das atividades administrativas; 

● Intensificar as visitas técnicas nos setores que atendem aos usuários 

contemplados nos programas e visitas domiciliares; 

● Intensificar as viagens técnicas à COSEAS e demais Campi para discutir 

diretrizes de trabalho. 

 

�   Metas alcançadas 

● As bolsas moradia, auxílio moradia, alimentação, trabalho e Eduardo Panadés 

são destinadas a alunos que participam de processos seletivos pautados por 

critérios socioeconômicos que justificam a concessão dos benefícios a pessoas 

que apresentam maior carência; 

● Em 2007, 1.632 alunos inscreveram-se nos diversos programas oferecidos pela 

Universidade, sendo que desses, 964 foram classificados e 1.033 estão recebendo 

algum benefício; 

● Bolsa Moradia, vaga no conjunto Residencial dos Estudantes Universitários – 

CREU e nas Casas dos Pós-Graduandos I e II. Requisito: ser aluno de graduação 

ou pós-graduação regularmente matriculado na USP-Campus de Ribeirão Preto. 

No CREU, houve 376 inscritos, sendo que 293 foram atendidos e na Casas dos 

Pós-Graduandos da USP, houve 50 inscritos e 32 foram atendidos; 
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● Bolsa Auxílio Moradia: auxílio financeiro destinado a alunos de graduação que 

participam do processo seletivo de bolsa moradia e que não tenham sido 

convocados para ingresso, respeitando-se a ordem classificatória do processo,  

● Moradia Provisória, destinada a alunos ingressantes da graduação e pós-

graduação que não possuem condições socioeconômicas de manterem-se fora da 

Universidade até o resultado do processo seletivo. Para a Moradia Provisória do 

Conjunto Residencial dos Estudantes Universitários, houve 100 inscritos e 85 foram 

atendidos; e para a Moradia Provisória da Casas dos Pós-Graduandos da USP 

houve 16 inscritos e 15 foram atendidos; 

● Moradia Externa: o Serviço Social disponibiliza uma relação de endereços em 

casas de família, pensões, repúblicas e flats na região próxima à USP e centro da 

cidade para alunos que queiram moradia externa,  

● Bolsa Alimentação: possibilita ao estudante de graduação receber uma ou duas 

refeições no Restaurante do Campus. Houve 545 inscritos dos quais 436 foram 

atendidos; 

● Bolsa Trabalho: refere-se a bolsas vinculadas a projetos de extensão de serviços 

à coletividade, selecionados por uma Comissão formada por professores e técnicos 

da Universidade, especialmente designada para esse fim. A bolsa é destinada 

exclusivamente a alunos de graduação. O Serviço Social avalia a situação 

socioeconômica e supervisores realizam a avaliação técnica. Houve 372 inscritos e 

94 foram atendidos; 

● Bolsa de Estudos “Eduardo Panadés”: os alunos de graduação, com ótimo 

desempenho acadêmico e necessidade de auxílio financeiro, podem receber um 

salário mínimo nos meses letivos durante o curso, com reavaliação anual, foram 

atendidos 08 alunos; 

● Bolsa Vestibular: trata-se de isenção da taxa de inscrição no Vestibular da 

FUVEST para concorrer a uma vaga na USP. É destinada a candidatos com 

insuficiência econômica, foram atendidos 16 alunos; 

● Bolsas FUVEST para Auxílio ao Ingressante na USP trata-se de Bolsas para o 

custeio de alunos egressos do sistema público de ensino, com necessidades 

socioeconômicas e que demonstraram alto potencial em sua aprovação no 

vestibular 2007;  

● Creche, anualmente, o serviço social avalia a situação socioeconômica das 

crianças inscritas para concorrer a uma vaga na Creche Carochinha. Essas vagas 
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são destinadas a filhos de funcionários, alunos e docentes. Atendem crianças de 

04 meses a 6 anos e 11 meses, tiveram 31 inscritos dos quais 21 foram atendidos; 

● Bolsa Volkswagen: ajuda financeira destinada a alunos ingressantes em 2004 

com insuficiência de recursos econômicos e que tenham tido bom desempenho 

acadêmico no Vestibular, foram atendidos 2 alunos; 

● Bolsa Santander/Banespa, criado em 2005 por meio de convênio entre o Banco 

Santander/Banespa e a Universidade de São Paulo, tem como finalidade apoiar o 

estudante de graduação com alto potencial de desenvolvimento e dificuldades de 

custeio de seus estudos, em virtude de condições socioeconômicas desfavoráveis, 

ampliando suas possibilidades de inserção acadêmica e de continuidade do curso, 

tiveram 142 inscritos dos quais 31 foram atendidos; 

● Bolsa Ensinar com Pesquisa, criado em 2006 pela Pró-Reitoria de Graduação. 

Ao Serviço Social compete a classificação socioeconômica dos alunos pré-

selecionados pelas Unidades,  

● Projeto Qualidade de Vida no CREU: promove atividades de recreação e lazer 

aos moradores do CREU, 

● Participação técnica na Comissão Assessora para Assuntos de Moradia 

Estudantil de Graduação e de Pós-Graduação; 

● Suporte Técnico, colaboração às unidades de ensino no apoio técnico para 

seleção de bolsistas e estagiários; 

● Participação efetiva na Comissão Pró – Calouro; 

● Discussões semanais das avaliações dos Programas existentes, de novos 

programas e das atividades administrativas; 

● Organização de projetos de integração (recreação e lazer) para os moradores do 

CREU, visando ações que melhorem a qualidade de vida na moradia estudantil; 

● Implantação de projetos: Oficinas de teatro, Coral, Campeonato de Truco, Horta 

Comunitária, Composteira, Cine-CREU, etc.; 

●Realização de atividades de recepção dos calouros na moradia estudantil, 

abordando temas como: prevenção de álcool e drogas, DST e AIDS, orientações 

para implantação de uma horta comunitária e USP RECICLA; 

● Envolvimento da diretoria do CREU e CPUSP e de representantes discentes e 

docentes das Unidades de Ensino nas questões pertinentes à moradia estudantil, 

através da Comissão Assessora para assuntos de Moradia Estudantil; 

● Realização de viagens técnicas à COSEAS para discutir diretrizes de trabalho; 
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● Visitas técnicas nos setores que atendem aos usuários contemplados nos 

programas e visitas domiciliares; 

● Informatização dos Programas de Apoio e permanência ao estudante. 

 

�   Dificuldades encontradas 

Quadro defasado de funcionários, sendo necessária a contratação de 

mais uma Assistente Social. 

 

�   Avaliação e desafios para 2008 

A política de ampliação dos cursos e inclusão social da Universidade 

vem refletindo diretamente sobre as atividades da Seção de Atendimento Social, no 

que se refere ao aumento da demanda pelos serviços de apoio ao estudante. 

Além desse aumento, foi observada uma mudança gradativa no perfil 

dos alunos ingressantes, principalmente em relação aos cursos noturnos. 

Para entender e se adequar a essa nova realidade, foram feitos 

investimentos em estudos e encontros específicos entre técnicos da área para 

aperfeiçoamento dos instrumentos de avaliação e investigação socioeconômica. 

Foi avaliado que essa nova realidade não se restringe ao atendimento 

das necessidades básicas do aluno, mas a sua formação integral, fornecendo 

condições para que se possam ampliar suas necessidades acadêmicas, mantendo-se 

dignamente. 

Desafios 

● Continuar a busca pelo aperfeiçoamento do processo de trabalho por meio de 

referenciais teóricos que possam embasar a prática profissional; 

● Priorizar a integração da equipe de trabalho, cujo resultado possa refletir 

positivamente no atendimento ao usuário; 

● Atender às necessidades sociais que incluem não só o serviço de apoio ao 

estudante para manter-se no curso, mas também as necessidades de inclusão 

nessa comunidade como: cultura, convivência social, acolhimento, integração e 

expectativas de futuro. 
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7.3.2  COPI – CENTRO DE ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA 

 

�   Missão 

Atender ao usuário em suas demandas sociais e psicológicas, utilizando-

se de recursos intra e extra USP, além de estimular a utilização dos próprios recursos 

da pessoa. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 15 – Recursos humanos 

Nível  Quantidade  

Básico 01 

Técnico - 

Superior 01 

Estagiários 04 

 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

As intervenções do COPI possuem como eixo central a assistência 

psicológica. Com a política desenvolvida pelo Serviço de Promoção Social, o psicólogo 

responsável pelo COPI passou a estar mais diretamente envolvido em ações e projetos 

voltados não só à assistência psicológica, como também a promoção social e a saúde 

mental do trabalhador. 

● Atendimentos psicológicos para usuários que procuram espontaneamente o 

serviço; 

● Realização de palestras e eventos promovidos com o intuito de divulgação do 

serviço e/ou temas relacionados à qualidade de vida universitária. 

● Disponibilização de estágio oferecido ao aluno do curso de Psicologia, integrando 

formação e assistência; 

● Realização de seminário clínico oferecido como complemento teórico do estágio 

e aberto a outros interessados; 

● Realização de reuniões clínicas com docentes, com comissões das Unidades ou 

serviços e profissionais da rede pública (CAPS-AD) e/ou do próprio Campus; 

● Elaboração de projetos em parceria com profissionais e docentes ligados a 

Psicologia e Psicanálise; 
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● Elaboração de relatórios internos, relatório anual, projetos e caracterização da 

clientela do COPI. 

 

�   Público alcançado 

Comunidade uspiana. 

 

�   Metas propostas 

● Implantar o Núcleo de Estudos sobre Psicanálise e Instituição, desenvolvido em 

parceria com o Centro Lacaniano de Investigação da Ansiedade (Clin-a); 

● Buscar alternativas para continuar atendendo a demanda de usuários do COPI, 

seja com a contratação de mais um Psicólogo, seja pelo aumento no número de 

estagiários, o que vem se refletindo na diminuição do número de atendimentos nos 

últimos anos; 

● Realizar as reuniões e discussões em parceria com a DVACEX, mostrando a 

necessidade da contratação de mais um psicólogo para compor o serviço. 

 

�   Metas alcançadas 

● Em 2007, o serviço atendeu a 113 pessoas (100 alunos de graduação) e prestou, 

no total, 538 atendimentos; 

● Implementação das atividades envolvendo um maior número de estagiários no 

Serviço; 

● Aprimoramento constante do psicólogo responsável, com o apoio da 

Administração da PCARP, elevando padrões de qualidade no atendimento; 

● Estabelecimento de parcerias e projetos com o Serviço Social/Atendimento 

Social na tentativa de buscar soluções para problemas de relacionamento na 

Moradia Estudantil, envolvendo e responsabilizando esses alunos na busca de 

soluções criativas e inovadoras; 

● Consolidação da participação dos representantes discentes em Comissões 

mistas, elevando o nível de conscientização e contato com a realidade da política 

social da Universidade, contribuindo para o desenvolvimento de sua autonomia e 

consciência como cidadãos; 

● Manutenção do número de atendimentos fundamentais aos usuários do COPI. 
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Tabela 16 - Número de pessoas atendidas e atendimen tos prestados pelo COPI em 2007  

Curso / Unidade  Pessoas 
atendidas 

Nº. de 
atendimentos 

% Pessoas 
atendidas 

% 
Atendimentos 

FFCLRP 50 287 44 53,3 
FEA-RP 5 8 4,3 1,5 
EERP 21 97 18,5 18 
FORP 4 15 3,5 3 
FCFRP 10 31 9 5,7 
Depto de Música (ECA) 6 31 5,3 5,7 
FMRP/FFCLRP 5 16 4,4 3 
FMRP 2 2 2 0,3 
PCARP 8 38 7 7 
Creche Carochinha 1 10 1 2 
OUTROS (Doc./dependentes) 1 3 1 0,5 
TOTAL 113 538 100 100 
 

 

Tabela 17 - Número de pessoas atendidas e atendimen tos prestados pelo COPI de 2000 a 2007  
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Pessoas atendidas  93 96 112 122 133 108 144 113 

Número de atendimentos  650 820 788 789 680 732 610 538 

 

 

�   Avaliação e desafios para 2008 

A perspectiva para 2008 é manter os atendimentos fundamentais à 

comunidade discente que busca o COPI, além de aguardar a contratação de mais um 

profissional. 

 

 

7.3.3 SEÇÃO DE MORADIAS 

 

�   Missão 

Administrar a concessão do benefício de moradia aos servidores não 

docentes, lotados no Campus da Universidade de São Paulo, além de zelar pela 

manutenção destes imóveis, tombados pelo CONDEPHAAT. Viabilizar a manutenção 

das edificações do Conjunto Residencial dos Estudantes Universitários, Casas dos 

Pós-Graduandos I, II e III e controlar o acesso de pessoas a esses locais. Proporcionar 

hospedagem de qualidade aos docentes, funcionários e usuários da Universidade. 
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�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 18 – Recursos humanos 

Nível  Quantidade  

Básico  17 

Técnico 01 

Superior - 

 

Tabela 19 – Recursos materiais 

Setor  Tipo  Quantidade  
Sede da Seção Microcomputador 04 

Impressora 02 

CREU Microcomputador 01 

Impressora 01 

Casa de Hóspedes Microcomputador 01 

Impressora 01 

 

 

� Principais atividades desenvolvidas 

● Realização de serviços de manutenção geral nas edificações do Conjunto 

Residencial dos Estudantes Universitários, bem como pequenos reparos;  

● Atendimento aos visitantes do Campus, vinculados à Universidade, 

proporcionando hospedagem e café da manhã; 

● Instrução dos processos para viabilizar a concessão de moradias; 

● Realização de cadastros e controle de prazos dos moradores; 

● Zelo pelo patrimônio público, por meio de manutenção pautada nas normas 

estabelecidas pela COESF e CONDEPHAAT; 

● Levantamento das necessidades de reforma de imóveis de moradias; 

● Solicitação e acompanhamento das reformas; 

● Entrega dos imóveis; 

● Relato das vistorias na entrega e do imóvel ao morador e o posterior 

recebimento; 

●Atendimento a solicitações de hospedagens nas Casas de Hóspedes I e II pelas 

Unidades de Ensino, Docentes, Pós-Graduandos, Funcionários e seus motoristas 

que visitam o Campus. 
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�   Metas propostas 

● Proporcionar treinamento na área de atuação e propor o aperfeiçoamento cultural 

e profissional aos servidores da Seção, buscando potencializar as habilidades 

individuais para incrementar as atividades de cada setor; 

● Apresentar as atividades desenvolvidas pela Seção de Moradias à Divisão 

Financeira, visando constituir uma parceria para otimizar as atividades da Seção; 

● Implantar e consolidar a sala multimídia, além da sala de leituras e sala de 

exibição de filmes para o Conjunto Residencial dos Estudantes Universitários; 

● Acompanhar reformas para melhorias da Casa de Hóspedes I e II; 

● Criar um banco de dados dos hóspedes; 

● Trazer um pintor para a Seção, a fim de atender as moradias de funcionários 

desocupadas e efetuar pequenos reparos; 

● Disponibilizar um veículo para entrega de materiais e vistorias técnicas nas 

obras/imóveis; 

● Implantar os itens de segurança (portões, cercas, trava tetra) nas residências; 

● Intensificar a manutenção das áreas comuns (ruas e quintais). 

 

�   Metas alcançadas 

● Foi aprovado um novo Regimento de Ocupação, Manutenção e Desocupação 

das Moradias de Servidores não-docentes do Campus, ratificado na 168ª Reunião 

Ordinária do Conselho do Campus de Ribeirão Preto – CORP, realizada no dia 21 

de junho de 2006. A alteração da política desse Regimento, proposto pelo Prefeito 

do Campus e efetivado por uma Comissão constituída para esse fim, visa 

principalmente entregar as moradias reformadas e em condições de habitabilidade, 

acompanhadas do auto de vistoria emitido pela Seção de Moradias; 

● Até 2006, as Moradias Estudantis para alunos de pós-graduação contavam com 

duas casas, com capacidade para alojar 32 estudantes (26 vagas oficiais e 6 vagas 

para hóspedes). Em 30 de março de 2007 foi inaugurada a terceira casa, situada 

na Rua Operária casa 2, oferecendo mais 8 vagas oficiais e 1 vaga para hóspede. 

Em setembro de 2007, após entendimentos entre a Diretoria da FMRP e o Prefeito 

do Campus, houve a incorporação do prédio da antiga CEM, passando o conjunto 

a ser administrado pela Seção de Moradias da PCARP; 

● Aquisição de ferramentas e material para realização de manutenção preventiva; 
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● Instalação de portaria eletrônica 24 horas no Conjunto Residencial dos 

Estudantes Universitários; 

● 276 atendimentos de solicitações de serviço efetuados pela equipe de 

manutenção da Seção de Moradias; 

● Conclusão do projeto de reforma da copa e cozinha da Casa de Hóspedes I; 

● Aumento de recursos humanos para auxílio nos serviços de café da manhã da 

Casa de Hóspedes; 

● Reformas de residências nas colônias Bambus e Nova Milanesa; 

● Reforma geral da casa Operária, 01 Bloco F; 

● Melhoria nas moradias estudantis (aquisição de colchões); 

● Atualização do quadro de moradores; 

● Aquisição de ar-condicionado para Seção; 

●Aumento de recursos humanos com relação à manutenção predial, com a vinda 

de um pedreiro para a Seção. 

 

Tabela 20 – Custos mensais da Casa de Hóspedes 

Meses N.ºdiárias Total arrecadado Custo total  
(incluindo pessoal e energia) 

Janeiro 168 R$ 3.803,00 R$8.694,00 
Fevereiro 219 R$5.092,00 R$8.683,09 
Março 409 R$9.847,00 R$11.577,32 
Abril 321 R$7.491,00 R$11.484,00 
Maio 357 R$7.974,00 R$11.655,12 
Junho 283 R$6.656,00 R$11.742,25 
Julho 251 R$5.660,00 R$11.503,98 
Agosto 286 R$6.465,00 R$11.503,91 
Setembro 339 R$7.945,00 R$11.495,26 
Outubro 388 R$8.557,00 R$11.774,12 
Novembro 293 R$5.681,00 R$11.611,95 
Dezembro    
Total  3.314 R$ 75.226,00 R$ 121.725,25 

(valores atualizados até o mês de nov/2007) 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Há uma crescente demanda de intervenção jurídica nos procedimentos 

contratuais, referentes ao cumprimento das normas que regem a moradia de 

funcionários nos imóveis da Universidade. Por situações específicas de cada 

morador, é notório que muitos não conseguem atender aos prazos e continuam 
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residindo por maior tempo nesses imóveis. Casos como esses são encaminhados 

à Consultoria Jurídica para tramitação legal; 

● Falta de veículo próprio para entrega de material de construção nos imóveis em 

reforma, para realização de visitas com candidatos às moradias e vistoria das 

reformas; 

● Quadro defasado de funcionários. 

 

�   Avaliação e desafios para 2008 

No ano de 2007, a Seção de Moradias conseguiu atender à demanda de 

prestação de serviços. 

Para 2008, a Seção de Moradias tem como desafio informatizar o 

atendimento aos usuários, com a criação de um banco de dados, buscando a 

excelência no atendimento. A dedicação dos servidores da Seção resulta em um 

ambiente propício ao bom andamento das rotinas de trabalho, potencializando os 

recursos disponíveis, para que se possam atingir as metas propostas. 

Em relação aos recursos humanos, os servidores que já estavam lotados 

na Seção aprimoraram seus estudos e aqueles servidores que chegaram, já estão 

buscando meios de capacitação técnica. 

Para 2008, pretende-se manter o nível do atendimento dado ao usuário, 

sempre buscando o aprimoramento e o bem da comunidade uspiana. 

 

 

7.3.4 SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO 

 

�   Missão 

Oferecer aos usuários refeições balanceadas, com produtos de boa 

qualidade e a preço subsidiado, contribuindo para o desenvolvimento da saúde física 

da comunidade uspiana. 
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�   Recursos humanos e materiais 

Tabela 21 – Recursos humanos 

Nível  Quantidade  

Básico 34 

Técnico 03 

Superior 01 

 

 

Tabela 22 – Recursos materiais 

Tipo  Quantidade  
Microcomputador 04 

Impressora 01 

 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Planejamento de cardápios; 

● Preenchimento de relatórios pertinentes a Seção; 

● Recebimento de materiais e controle de produtos para serem utilizados na 

Seção; 

● Elaboração de requisições de compras no Sistema Mercúrio de itens adquiridos 

em pregões e licitações; 

● Produção e distribuição de refeições aos usuários diariamente no almoço e 

jantar; 

● Supervisão do controle e venda de tickets aos usuários na Seção de 

Alimentação; 

● Fiscalização do serviço de limpeza realizado no espaço físico, nos utensílios e 

equipamentos por firmas terceirizadas de limpeza; 

● Solicitação de manutenção e conserto de equipamentos sempre que necessário; 

● Coleta de amostras dos alimentos preparados e conservação das amostras por 

72 horas, conforme orientação da Vigilância Sanitária; 

● Controle das temperaturas dos alimentos durante a distribuição de refeições, 

respeitando os padrões adequados, de acordo com normas da Vigilância Sanitária; 

● Elaboração de propostas de melhoria das atividades desenvolvidas pela Seção e 

ainda de infra-estrutura. 
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�   Público alcançado 

Comunidade uspiana, visitantes e participantes de eventos. 

 

�   Metas propostas 

● Efetivo funcionamento do Refeitório II; 

● Manutenção da contratação de serviços terceirizados para auxílio na limpeza e 

higienização de utensílios, além de equipamentos; 

● Reforma e melhoria dos equipamentos:  

- Aquisição de 1 processador de alimentos com mais 9 lâminas, para agilizar o 

pré-preparo de saladas e acompanhamentos;  

- Instalação de gás a granel, facilitando o recebimento;  

- Aquisição de dois containers plásticos de 1.000 litros cada para recolhimento 

de materiais recicláveis no Refeitório II e na Seção de Alimentação, 

melhorando a organização destes materiais até que sejam coletados;  

- Instalação de luzes de emergência; 

● Produção e distribuição de refeições preparadas de acordo com cardápios 

planejados na Seção de Alimentação para os usuários durante o almoço e o jantar, 

conforme tabela: 

 

Tabela 23 – Refeições servidas no ano de 2007 
2007 jan fev mar abr mai  jun  jul  ago set  out  nov  dez Total  

Almoço 15.320 20.341 47.811 32.073 17.877 5.797 21.933 45.086 32.066 36.724 26.807 15.166 317.001 
Jantar 0 3.307 13.643 9.180 5.823 1.628 5.120 13.708 8.807 10.437 7.426 3.287 82.366 
Total 15.320 23.648 61.454 41.253 23.700 7.425 27.053 58.794 40.873 47.161 34.233 18.453 399.367 

 

 

Tabela 24 – Total de refeições servidas nos últimos  5 anos 

Ano  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Total 266.096 344.795 339.917 365.660 405.229 399.367 

 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Espaço de produção e distribuição de alimentos inadequados; 

● Quadro defasado de funcionários, tanto em relação ao operacional quanto ao 

administrativo. 
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�   Avaliação e desafios para 2008 

Por meio de uma avaliação criteriosa pode-se afirmar que a Seção está 

melhorando seus planejamentos em relação à aquisição de materiais e distribuição de 

atividades. 

A produção das refeições é realizada na sua integralidade na cozinha do 

Restaurante Central, sendo servida nos dois refeitórios anexos ao restaurante e no 

refeitório localizado na Rua Paineiras casa 14, totalizando em média 2.300 almoços e 

700 jantares. 

Desafios 

● Manter padrões de qualidade estabelecidos em relação à produção, distribuição 

de alimentos assim como no atendimento aos usuários em geral; 

●Aprimoramento dos funcionários por meio de cursos direcionados a cada área de 

atuação e mesmo cursos que estejam relacionados com o grupo em geral; 

● Efetivar a parceria com a FEA-RP para incrementar ações que visam aumentar a 

produtividade e a qualidade dos serviços oferecidos pela Seção; 

●Equacionar a constante elevação da demanda de usuários, principalmente nos 

últimos cinco anos, em termos de espaço físico, recursos humanos e 

equipamentos. Tal equacionamento poderá ser feito por meio da construção da 

segunda etapa do novo restaurante, além de aquisição de equipamentos 

indispensáveis ao bom andamento da Seção. 
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8. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

�   Missão 

Visa elaborar e colocar em prática políticas de comunicação para o 

Campus da USP de Ribeirão Preto, com meios que tornem públicas as atividades da 

USP local nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, além da interface com a 

Coordenadoria de Comunicação Social da USP (CCS).  

 

�   Recursos humanos e materiais 

Tabela 01 – Recursos humanos 

Nível  Quantidade  

Básico - 

Técnico 05 

Superior 03 

Total  08 

 

Tabela 02 - Recursos Materiais  

Estúdio do Ar  Sala de Engenharia  
1 computador 1 nobreak 
1 mesa de som 9 baterias 12 volts 
2 CDs Players 1 armário para baterias 
2 MDs Players 1 computador Censura (*)  
1 distribuidor de áudio 1 computador Rede (**) 
1 receiver 1 computador back up com caixa de som 
4 caixas de som 1 link 
1 relógio de parede 1 processador de áudio 
1 aparelho de telefone/fax 1 FM tuner (receiver) 
3 microfone 1 amplificador 
1 fone de ouvido 2 caixas de som 
Estúdio Gravação  1 régua com 2 controles 
1 computador 1 mesa de som nova 
1 mesa de som Serviço de Comunicação Social  
2 CDs Players 1 automóvel FIAT modelo Palio EL(***) 
2 MDs Players 7 microcomputadores 
1 distribuidor de áudio 1 TV 
1 amplificador 1 vídeo 
1 cassete 2 máquinas fotográficas – Canon – Elan II 
1 hibrida 1 máquina fotográfica – Nikon – FM-2 
2 caixas de som 1 máquina fotográfica Digital Canon EOS Rebel 
3 microfones 1 flash Macro ML-3 – Canon 
1 fone de ouvido 1 flash Speed Lite – Cânon 
Prédio da Torre  1 flash Vivitar Thyristor 
1 transmissor novo 1 flash 430 EX Canon 
1 link 1 lente Canon 75-300mm 
1 antena 1 lente Canon macro 100mm 

(*) por empréstimo da Seção de Expediente 
(**) pertencente ao CCE 
(***) cedido por empréstimo pela CODAGE 
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�   Principais atividades desenvolvidas 

● Elaboração de programação musical e jornalística da Rádio USP Ribeirão; 

●Veiculação da programação elaborada para a Rádio; 

● Criação, gravação, edição e veiculação de spots institucionais de empresas 

parceiras da rádio; 

● Elaboração de pauta, reportagens, diagramação, edição e revisão do jornal 

USP Ribeirão; 

● Elaboração, diagramação, edição de folders e encartes para o jornal; 

● Distribuição interna e externa do jornal; 

● Manutenção e atualização diária do portal www.ribeirao.usp.br; 

● Atualização e confecção do mapa ilustrado do Campus; 

● Prestação de serviço de assessoria de imprensa para atender às necessidades 

da imprensa local, regional e nacional; 

● Elaboração de pautas, reportagens e atendimento de outras necessidades das 

mídias da CCS (Agência USP de Notícias, TV USP, Rádio USP, Jornal USP, 

assessoria de imprensa da Reitoria); 

● Clipagem de notícias impressas referentes ao Campus e às Unidades de 

Ensino veiculadas nos jornais de Ribeirão Preto e na grande imprensa nacional; 

● Distribuição de cópias do clipping para professores e Unidades de Ensino. 

 

�   Público alcançado 

Comunidade uspiana (professores, alunos e funcionários) e público 

externo. 

 

�   Metas propostas 

● Melhorar a qualidade de transmissão da Rádio, por meio de substituição de 

equipamentos, principalmente a troca da torre de transmissão e da mesa de som 

para o estúdio do ar da Rádio USP Ribeirão; 

● Elaborar projeto de criação de cd da Rádio; 

● Elaborar projeto de acervo documental; 

● Buscar parcerias para concretizar os projetos da SCS; 

● Implantar a TV USP Ribeirão, tendo em vista a doação equipamentos pelo 

Sistema Clube de Comunicação (TV Clube); 
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● Estudar mudança no padrão gráfico do jornal USP Ribeirão de formato “tablóide” 

para formato “berliner”. 

 

�   Metas alcançadas 

● Parceria firmada com o Curso de Ciência da Informação e Documentação (CID) e 

o Centro de Informática (CIRP) para criação de um acervo documental com o 

material existente no SCS, como jornais, DVD, fotografias analógicas e digitais e a 

disponibilização desses dados ao público em geral por meio de um portal 

gerenciador de conteúdo; 

● Confecção e distribuição de 1.500 mapas ilustrados do Campus da USP no kit de 

matrícula dos calouros da FUVEST 2008; 

● Produção de dois programas locais: “Ambiente é o Meio” e “FEA Comunidade”; 

● Melhoria parcial da qualidade de transmissão da rádio, com a troca da torre de 

transmissão; 

● Aumento da produção jornalística da Rádio USP Ribeirão (76,21% em relação a 

2006); 

 

Tabela 03 - Produção da Rádio USP – 2006 / 2007 

Mês 

Ano  

Notas  Prev. Tempo  Entrevistas  Programas*  Total  

 2006 2007  2006  2007  2006  2007   2006   2007* 2006 2007 

jan 98 - 20 20 7 - -- 4 125 24 

fev 107 227 18 17 17 19 - 5 142 268 

mar 203 363 23 22 13 25 - 6 239 416 

abr 210 327 17 20 11 28 - 3 238 378 

mai 281 150 22 21 20 12 - 4 323 187 

jun 63 79 22 17 11 4 - - 96 100 

1ºsem   962  1146 122 117 79 88 - 22  1163  1373   

jul 2 421 21 20 23 21 - 8 46 470 

ago 211 619 23 21 54 23 4 8 292 671 

set 180 564 18 19 19 19 5 8 222 610 

out 218 544 20 21 20 22 5 9 263 596 

nov 205 334 18 16 20 21 5 5 248 376 

dez 191 196 16 15 18 30 4 3 229 244 

2ºsem  1007 2678 116 112 154 136 23 41  1300   2967 

Total   1969 3824 238 229 233 224 23 63  2463  4340 

 * 2007 Programas Ambiente é o Meio e FEA Comunidade.  
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● Aumento da produção jornalista do Jornal USP Ribeirão (22% em relação a 

2006); 

 

Tabela 04 - Produção do jornal impresso USP Ribeirã o – 2006 – 2007* 

 Mês Reportagem  Artigo  Perfil  Nota T. Produção  

Ano     2006  2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007  2006  2007 

fev 13 7 3 2 2 - 17 11 35 20 

mar 24 29 5 7 3 - 49 58 81 94 

abr 20 24 6 6 3 - 18 34 47 64 

mai 24 14 7 4 4 - 45 30 80 48 * 

jun/jul 47 15 13 4 5 - 27 19 92 38 * 

ago 24 31 7 10 4 - 34 45 69 86 

set 17 22 4 7 3 - 35 33 59 62 

out 23 41 8 12 5 - 54 66 90 119 

nov 18 16 6 7 3 - 44 47 71 70 

dez 11 17 1 3 1 - 7 23 20 43 

Total 221 216 60 62 33 - 330 366 644** 558*** 

* De 21 de maio a 25 de junho, seis edições foram suspensas em função da greve na USP 

** 2006 – 36 edições – média de 18 textos por edição 

***2007 – 29 edições – média de 22 textos por edição 

 

 

● Divulgação do site www.ribeirao.usp.br como fonte de notícias, gerando em 

média de 300 acessos diários; 

● Veiculação de 1.862 reportagens na imprensa local e nacional (crescimento de 

19% em relação a 2006). O material clipado ocupa o volume de 1.412 páginas. 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Morosidade na aquisição da mesa de som do estúdio do ar; 

● Quadro defasado de funcionários para atender à expansão dos serviços 

prestados pelo Serviço, em decorrência da demanda por informações da USP pela 

comunidade em geral.  

 

�   Avaliação e Desafios 

Em 2007, houve um significativo aumento na produção jornalística em 

relação a 2006, fruto do aprimoramento do trabalho desenvolvido na Rádio e da busca 

constante dos profissionais do Serviço em divulgar as atividades acadêmicas, de 
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pesquisas e culturais das Unidades, dando mais visibilidade ao Campus de Ribeirão 

Preto. 

Os desafios para 2008 são manter o mesmo nível de dedicação e de 

resultados alcançados e, paralelamente, buscar melhores condições de aparelhamento 

para manter sólida a base de sustentação do trabalho de produção da informação, 

inerente ao SCS.  

Iniciativas do Departamento de Marketing da CCS poderão beneficiar a 

Rádio de Ribeirão Preto, como a contratação de pessoal especializado para realizar 

diagnósticos sobre os equipamentos e a operação da Rádio, sendo possível assim 

avaliar o serviço e apontar soluções para melhorar a qualidade da transmissão. 

Em relação à necessidade de melhorias no espaço físico, o Serviço de 

Comunicação Social realizou um levantamento e encaminhou a solicitação.  

Quanto aos recursos humanos, será dada continuidade na atualização 

dos funcionários do Serviço. Nesse contexto, há ainda em andamento a realização de 

parceria entre o SCS e o curso de Jornalismo da UNAERP para concessão de bolsa de 

estudos para alunos estagiarem na rádio e no jornal. 

A implantação da TV USP Ribeirão será também um dos desafios em 

2008, o processo encontra-se em fase de aprovação pelos órgãos centrais da 

Universidade. 

 


