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APRESENTAÇÃO 

 

Para o entendimento da dimensão do trabalho realizado e apresentado no 

Relatório de Atividades 2008 se faz necessária uma apresentação do Campus 

Administrativo de Ribeirão Preto. 

O Campus está situado em uma área total de 5.859.921,78 m2, sendo 

4.469.305 m2 de áreas verdes, 136.516 m2 de área construída, 950.600 m2 de floresta e 

303.500,78 m2  de áreas de ruas, calçadas, estacionamentos, jardins, represas e lagos. 

No Campus, área tombada pelo Patrimônio Histórico em 1994, circulam 

diariamente 20.000 usuários, 9.000 veículos, além de 6 linhas de ônibus urbanos e de 

veículos intermunicipais. 

A PCARP tem, sob sua responsabilidade, a prestação de serviços de Apoio 

Social (atendimento psicológico e social, moradias estudantis e de servidores, 

restaurantes, casas de hóspedes, áreas de esporte e lazer, áreas culturais), de 

Infraestrutura (transporte, segurança, manutenção predial, áreas verdes e informática), de 

Comunicação Social e de Apoio ao Ensino e Pesquisa (Biblioteca, Biotério, Oficinas de 

Precisão) e Centro de Educação Física, Esportes e Recreação. 

O Relatório de Atividades apresenta o levantamento das dificuldades 

enfrentadas em 2008 por cada uma das seções. Isso permitirá uma implementação das 

medidas necessárias para a obtenção das metas estabelecidas para 2009. 

Além das diversas atividades já desenvolvidas, por força da Resolução GR 

nº 5498, de 24 de dezembro de 2008, aprovada no Conselho Universitário, as Prefeituras 

dos diferentes campi da USP tornaram-se Coordenadorias e em 2009, muitas de suas 

funções e responsabilidades serão redirecionadas e/ou ampliadas. Com o objetivo de 

conferir maior agilidade e eficiência a atividade-meio da Universidade e maior autonomia 

decisória às Unidades de Ensino e Pesquisa da USP. 

Essa inovação administrativa exigirá o empenho de todos os funcionários 

da Coordenadoria e ainda o apoio e a colaboração das Unidades de Ensino, 

principalmente do Conselho Gestor, sendo o porta-voz das necessidades do Campus 

junto aos órgãos centrais e também promovendo o entrosamento das atividades 

administrativas comuns de interesse da Universidade e das Unidades, atendendo os 

princípios de integração e economia de recursos. 

 

 
Prof. Dr. José Moacir Marin 

Coordenador pro tempore do Campus 
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GABINETE 

 

1.1. SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO  

 

�   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; 

● Otimização do fluxo de informação; 

● Agendamento e organização de compromissos, viagens e reuniões; 

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

funcionários); 

● Realização de ligações para os contatos do Dirigente; 

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

similares; 

● Apoio à Comissão de Qualidade e Produtividade da PCARP; 

● Elaboração de requisições de compras e almoxarifado; 



 

Relatório de Atividades 2008 

  

 6 

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

Administração; 

● Suporte ao desenvolvimento de projetos propostos pelo Prefeito; 

● Levantamento de informações para subsidiar despachos e deliberações do 

Dirigente;  

● Instrução de processos, pesquisa de legislações, resoluções, portarias, 

regimento e estatuto; 

● Orientação quanto ao encaminhamento de solicitações e/ou processos para 

análise de Dirigente, Comissões e Conselho; 

● Gerenciamento do fluxo de documentos e processos; 

● Colaboração no desenvolvimento de projetos de melhoria; 

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

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

● Assessoria na elaboração do Relatório de Atividades; 

● Assessoria na elaboração do Plano de Metas; 

● Organização da Reunião dos Prefeitos; 

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

 

�   Metas propostas  

● Auxiliar a ATD-IV com relação aos programas encaminhados pela Reitoria a 

serem implantados na Unidade, principalmente o Processo de Avaliação de 

Desempenho; 

 ● 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;  

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

Diretorias; 

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

emitidas pela PCARP; 

● Implantar o Projeto: “Integrando novos funcionários à USP”, desenvolvido 

juntamente com ATD-IV; 

● Auxiliar a Seção de Informática na reelaboração da homepage da PCARP; 

● Elaborar manual de gerenciamento de documentos do Gabinete; 
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● Desenvolver projeto para tornar mais eficiente o sistema de arquivo da 

Secretaria do Gabinete. 

 

�   Metas alcançadas 

● Implantação da padronização de procedimentos quanto ao recebimento e envio 

de documentos, realizada pela secretaria e a recepção sob a orientação da 

Assistência do Gabinete; 

● Elaboração de anteprojeto da homepage da PCARP para torná-la mais eficiente 

e informativa; 

● Participação no Processo de Avaliação de Desempenho – 2008, como 

secretária da Comissão. 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Substituição do Dirigente pelo Suplente por 5 meses; 

● Interrupções freqüentes para assuntos de ordem emergencial; 

● Grande demanda de ligações solicitando informações diversas. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

Apesar das mudanças de dirigente, na qual foi necessária a 

reorganização das atividades do Gabinete para adaptação à gestão, as metas 

propostas para 2008 foram em sua maioria alcançada. 

Com a nova Assistência do Gabinete foi possível redistribuir as 

atividades rotineiras com as demais funcionárias do Setor, sendo possível contribuir 

mais efetivamente com o Dirigente, ATD-IV e as Diretorias.  

Foi possível ainda contribuir para projetos importantes como a 

elaboração do projeto do CECAERP, instrução de processos para solicitação de 

recursos financeiros do programa da COESF, Relatório de Atividades, Processo de 

Avaliação de Funcionários, Programa de Acesso às Faixas II e III e outros.  

Foi realizada pesquisa em outros sites da USP para verificar as diversas 

maneiras de exporem as informações sobre as Unidades na homepage e com análise 

do material levantado foi elaborado um anteprojeto. 

Desafios para 2009 são muitos, estão previstas as implantações dos 

Projetos “Integrando os novos funcionários à USP”, a nova homepage da PCARP e 

ainda, com as Resoluções Nº 5493 e 5498 que prevê a descentralização de alguns 
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serviços da PCARP e a transformação da Prefeitura em Coordenadoria, será preciso 

estar apto às mudanças quanto à nova estrutura administrativa, que envolve também 

a substituição do Conselho do Campus pelo Conselho Gestor. 

 

Dentre as atividades de rotina, em 2008, 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: 

● I Encontro de Educadores Desportivos da USP, dia 22/2/08 na Casa 22 – 

Centro Multidisciplinar de Promoção à Saúde e Prevenção; 

● Solenidade de Abertura do curso de Direito em Ribeirão Preto, dia 26/02/08 no 

Espaço Cultural; 

● Palestra com Filósofo colombiano Antanas Mockus, dia 28/02/08 no Anfiteatro 

das Faculdades COC; 

● Inauguração da sede do CAPEE, dia 19/03/08, na Casa 04 Paineiras; 

● Café com Ciência, dia 26/03/08 no Centro de Visitantes; 

● Entrega de título de Prof. Emérito Paul Stephaneck, Marcelo de Moura Campos 

e Adolfo José Melfi, dia 28/03/08 na FFCLRP; 

● Lançamento do CD da Rádio USP Ribeirão, dia 01/04/08 no Centro de 

Visitantes; 

● IV Caminhada da Saúde, dia 13/04/08 no Ginásio do CEFER; 

● Inauguração do SESMT, dia 24/04/08 na Casa 21 Paineiras; 

● Café com Ciência, dia 30/04/08 no Centro de Visitantes; 

● Abertura da 3ª Festa do Livro da USP de RP, dia 07/05/08 no Ginásio do 

CEFER; 

● Café Literário da 3ª Festa do Livro, dia 08/05/08 na FEA; 

● 3ª Festa do Livro da USP, dia 09/05/08 no Espaço Cultural; 

● Lançamento do Livro “Convivendo com a Ciência”, dia 15/05/08 na Livraria 

Saraiva; 

● Café com Ciência, dia 28/05/08 no Centro de Visitantes; 

● Coquetel de inauguração do II Get Together, dia 02/06/08 no prédio central da 

FMRP; 

● Serviços de café para comemoração dos 20 anos de designação da EERP 

como Centro colaborador da OMS em Pesquisa e Enfermagem e Inauguração da 

3ª etapa de expansão do bloco didático da Unidade, dia 13/06/08 na EERP; 
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● I Concurso de Redação “Novos Talentos” da 3ª Festa do Livro da USP de 

Ribeirão Preto, dia 16/06/08 no Centro de Visitantes; 

● Café com Ciência, dia 25/06/08 no Centro de Visitantes; 

● XIX SIPAT, dias 11 a 15/08/08 no Espaço Cultural; 

● Posse do Diretor da FFCLRP, dia 18/08/08 na FFCLRP; 

● 10º Congresso Interno de Pesquisas da FORP, dia 20/08/08 na FORP; 

● Café com Ciência, dia 27/08/08 no Centro de Visitantes; 

● Caminhada da Primavera, dia 14/09/08 no CEFER; 

● Café com Ciência, dia 17/09/08 no Centro de Visitantes; 

● Café com Ciência, dia 29/10/08 no Centro de Visitantes; 

● Simpósio de atualização “A Biomecânica e a Ergonomia na vida do 

trabalhador”, dia 07/11/08 no CETEC; 

● Café com Ciência, dia 26/11/08 no Centro de Visitantes; 

● III Encontro das Celebridades Esportivas de Ribeirão Preto, dia 28/11/08 no 

Ginásio do CEFER. 

 

�   Atividades Acadêmicas 

 

● Novos Cursos 

Foi aprovada a criação da Escola de Educação Física e Esportes de 

Ribeirão Preto, conforme Resolução USP nº 5.420, de 14/11/2007. Serão oferecidas 

60 vagas para o curso de Educação Física e as atividades e aulas serão iniciadas no 

ano de 2009. A sede da Unidade está funcionando provisoriamente na casa 1 da Rua 

Paineiras, enquanto está sendo construído o prédio da Unidade. 

 

● Publicação de Livro  

“Convivendo com a Ciência”: consiste em histórias contadas por 

docentes ocorridas na trajetória acadêmica. 

 

�   Infraestrutura  

 

● Área de serviços 

Em 2008, foi concluída da 1ª etapa do Restaurante novo na Área de 

Serviços, e ainda alocados recursos financeiros para construção da 2ª etapa com 
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previsão de início de construção no 1º semestre de 2009. Ocorreu também em 2008, 

o início da construção dos dois blocos da Vila Estudantil, localizada próxima à Área de 

Serviços, que oferecerá 68 vagas de moradia aos estudantes do Campus de Ribeirão 

Preto, com previsão de término para o 2º semestre de 2009. 

 

 

1. 2 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DIREÇÃO IV – ATD IV 

 

�   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 

● Assessoria ao Prefeito nas questões de âmbito administrativo;  

● Coordenação dos trabalhos/atividades para implantação de diretrizes e alcance 

das metas; 

● Atendimento a membros da comunidade interna e externa que procuram o 

Gabinete para tratar de assuntos relacionados às questões administrativas em 

geral; 
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● Gestão dos recursos dos ramais telefônicos da PCARP; 

● Desenvolvimento de projetos para aquisição de mobiliários para espaços novos; 

● Coordenação e acompanhamento da organização das formaturas realizadas no 

CEFER e outros eventos que requerem o apoio da PCARP; 

● Elaboração do Relatório de Atividades; 

● Coordenação do levantamento de dados para elaboração do Anuário 

Estatístico; 

● Coordenação do trabalho para elaboração das Diretrizes Orçamentárias; 

● Coordenação do trabalho para elaboração do Plano de Metas; 

● Apoio no desenvolvimento dos trabalhos das diversas Comissões da PCARP e 

Campus. 

 

�   Metas propostas 

● Otimizar os trabalhos com as outras assistências, instituindo reuniões 

periódicas;  

● Contribuir de forma mais efetiva com o Dirigente; 

● Desenvolver cronograma de atividades; 

● Coordenar, dar apoio e acompanhar a execução dos programas encaminhados 

pela Reitoria a serem implantados na Unidade; 

● Implantar o Projeto: “Integrando novos funcionários à USP”, desenvolvido 

juntamente com ATD II - Gabinete; 

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

Educação Ambiental para secretários e técnicos administrativos do Campus. 

 

�   Metas alcançadas 

● Realização de trabalho de conscientização quanto ao uso de ramais telefônicos 

na Prefeitura do Campus, o que vem resultando em redução significativa dos 

gastos; 

● Coordenação do Processo de Avaliação de Desempenho - 2008, como 

presidente da Comissão; 

● Apoio ao Programa de Acesso às Faixas II e III; 

● Elaboração do Plano de Metas para 2008. 
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Comissão Interna do Processo de Avaliação de Desempenho - 2008 
 

�   Missão 

Coordenar e orientar os trabalhos de avaliação de desempenho da 

Prefeitura do Campus Administrativo de Ribeirão Preto, atuando como interlocutora 

entre funcionário e os avaliadores e entre estes e o CORP, e Unidade / órgão e 

DRH, nos assuntos pertinentes à Avaliação de Desempenho. E ainda funcionar 

como mediadora entre avaliadores e avaliados, no caso de distorções.  

 

�   Recursos humanos 

● Comissão composta por 5 membros - funcionários da PCARP (Portaria 

PCARP/GP/ 008/2008 e Portaria PCARP/GP/012/2008); 

● 54 avaliadores (funcionários e docentes da PCARP e das Unidades). 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Ampla divulgação do Processo de Avaliação na PCARP; 

● Levantamento para orientação dos avaliadores quanto aos funcionários não 

eleitos para avaliação; 

● Treinamento dos avaliadores quanto aos procedimentos e formulário para 

avaliação; 

● Elaborações de relatórios e materiais para subsidiar as decisões do CORP; 

● Consulta ao DRH de dúvidas que surgiram eventualmente ao longo do 

processo; 

● Recebimento de recursos e encaminhamento para reanálise do Chefe/Diretor. 

 

�   Público alcançado 

● Funcionários de carreiras da USP, contratados até 02/01/2007 e em exercício 

no período em que a Avaliação foi realizada; 

● Funcionários que estavam afastados com ou sem prejuízo de vencimentos, que 

tiveram exercido suas atividades em 80% dos dias úteis contados no período de 

01/03/2006 a 01/03/2008 (excluindo férias e licença-gestante). 
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�   Metas propostas 

● Atuar com transparência e orientar os avaliadores e funcionários da melhor 

forma possível. 

 

�   Metas alcançadas 

● Realizado treinamento para avaliadores (chefes/ Diretores) para apresentar o 

Processo de Avaliação, seu objetivo, cronograma, procedimentos e 

esclarecimentos necessários, em 11 de abril de 2008, com a participação de 36 

funcionários; 

● Avaliados 450 funcionários; 

● Realizado o levantamento de funcionários não eleitos, que totalizaram 20 

funcionários que não participaram, devido a não terem a frequência exigida de 

80% no período (01/03/06 a 01/03/08); 

● Recebimento de 12 recursos e encaminhamento para reanálise do 

Chefe/Diretor, tendo sido indeferidos pelo Conselho; 

● 98,88% dos funcionários avaliados obtiveram o resultado do seu desempenho 

acima do esperado, considerados excelentes contribuidores; 

● Cumprimento do cronograma estipulado pela Comissão Central de Recursos 

Humanos - CCRH. 

 

�   Avaliação 

A Comissão Interna da Avaliação de Desempenho - 2008 da PCARP 

atuou no período de 31 de março a 11 de junho de 2008.  

O processo foi conduzido de forma organizada, tranquila e transparente, 

foram avaliados 450 funcionários e houve apenas 12 recursos, comprovando assim 

que o processo foi realizado com lisura, tendo a Comissão cumprido o seu papel de 

interlocutora e mediadora entre participantes, avaliadores e CORP. Encaminhado ao 

DRH, o processo foi consolidado em 10 de julho de 2008. 
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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 2008, continuaram a ser tomadas medidas para o uso consciente 

dos ramais, buscando um controle eficiente dos gastos mensais. Foi realizado um 

controle efetivo sobre os gastos dos ramais, com acompanhamento quinzenal e 

mensal. Caso os valores estejam acima da cota estabelecida pela CTI (R$ 95,00), os 

responsáveis são notificados e alertados sobre o gasto excessivo e, se necessário, a 

classe do ramal é alterada, resultando em uma redução imediata dos gastos. 

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

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

conforme demonstrado no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 01 – Gastos dos ramais da PCARP 

 

 

Haja vista a demanda das atividades dos setores da PCARP, houve um 

aumento significativo do número de ramais telefônicos, passando de 198 em 2007, 

para 219 ramais em 2008. 
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Mesmo com o aumento do número de ramais telefônicos, houve uma 

pequena variação na média de gastos dos ramais telefônicos da PCARP, como pode 

ser observado na tabela abaixo.  

 

Tabela 05 – Comparativo número de ramais e média de gastos 

Ano Número de ramais Média de gastos 

2007 198 R$ 5.562,21 

2008 219 R$ 5.985,07 

 

 

Em 2008, foi implantado pelo CIRP um sistema online de abertura de 

chamados técnicos de telefonia, o que permitiu um melhor acompanhamento das 

solicitações que envolvem os ramais telefônicos da PCARP. 

 

�   Avaliação e os desafios para o ano de 2009 

O trabalho de acompanhamento dos gastos de recursos telefônicos foi 

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

Campus, houve uma redução de gastos em relação a 2007. 

Coordenou as atividades da Comissão de Avaliação de Desempenho 

2008 e foi dado apoio ao desenvolvimento das atividades da Comissão Interna do 

Programa de Acesso à Carreira 2008 – 2ª etapa. 

Colaborou na implantação da Escola de Educação Física, quanto à 

cessão de espaço e à disponibilização de infraestrutura para instalação das atividades 

administrativas. 

Os desafios para 2009 são a Descentralização Administrativa da 

Universidade, com a transformação da Prefeitura do Campus em Coordenadoria do 

Campus, e as mudanças decorrentes desse processo, como a criação do Conselho 

Gestor do Campus e suas competências e atribuições. 
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Além dessas atividades, dá apoio e suporte administrativo a: 

 

Comissão Interna para Gestão da Qualidade e Produtividade  

 

�   Missão 

Gerar ações em prol da qualidade e produtividade da PCARP. 

 

�   Recursos humanos 

A Comissão é composta por 08 membros e respectivos suplentes, sendo 

01 representante de cada Divisão da PCARP, 02 do Gabinete do Prefeito e 01 

representante do Serviço de Comunicação Social. Todos os membros são indicados 

pelo Prefeito do Campus, para cumprimento de mandato de 2 anos. 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Avaliação das solicitações recebidas pela Comissão para cursos/treinamentos 

dos servidores da PCARP, analisadas com base nos critérios definidos pela 

Comissão; 

● Análise de diversos cursos disponibilizados por empresas da área de 

treinamento, com verificação quanto à qualidade do curso oferecido, correlação 

com a área funcional, o retorno para as atividades profissionais desenvolvida pelo 

servidor na Universidade, bem como idoneidade fiscal da empresa; 

● Orientação a todos os servidores quanto aos procedimentos para solicitação de 

cursos e, também, referente ao curso/treinamento de interesse; 

● Divulgação de cursos, treinamentos, palestras e congressos de acordo com a 

área e função dos servidores; 

● Levantamento, organização e disponibilização de cursos, treinamentos e 

palestras com temas gerais; 

● Análise e aprovação em encontros institucionais oferecidos pela Universidade: 

GEFIN, GESEC, GEINFO, GEPEA; 

● Representação de todos os membros em Treinamento e Desenvolvimento da 

PCARP junto à Seção de Treinamento e Desenvolvimento/DRH; 

● Busca de apoio, orientação e análise de cursos oferecidos pelo CETEC; 

● Parceria junto ao CETEC no que diz respeito a: 

- utilização de espaço para cursos e/ou treinamentos; 
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- levantamento de necessidades das diversas áreas da PCARP para 

treinamentos coletivos; 

- verificação e disponibilização de cursos obrigatórios em áreas específicas. 

 

�   Público alcançado 

Funcionários da PCARP. 

 

�   Metas propostas 

● Incentivar e orientar a participação dos servidores da PCARP, de todos os 

níveis funcionais, em diversos cursos da área de atuação; 

● Priorizar as aprovações de solicitações de cursos e/ou treinamentos, desde que 

esses tenham correlação com a função, a área de atuação dos funcionários e 

com base nos critérios definidos pela Comissão; 

● Priorizar os cursos coletivos, que atendam um maior número de servidores; 

● Buscar apoio e orientação da Divisão Financeira para contratação de empresas 

com idoneidade fiscal, para a disponibilização de treinamentos com qualidade, 

bem como verificação de documentação necessária; 

● Disponibilizar cursos, treinamentos e palestras com temas gerais, que 

promovam a qualidade nos serviços prestados, bem como o aumento na 

produtividade dos servidores; 

● Organizar e disponibilizar cursos obrigatórios de áreas específicas; 

● Dar continuidade e apoio aos encontros institucionais da Universidade: GEFIN, 

GESEC, GEINFO, GEPEA; 

● Priorizar as aprovações de treinamentos para o uso de novos equipamentos 

e/ou programas específicos;  

● Elaborar e aprovar a proposta de novos critérios de solicitação de cursos da 

Comissão; 

● Promover e divulgar melhorias no formulário de solicitação de cursos e 

procedimentos, de modo a facilitar o seu uso por parte do funcionário; 

● Ampliar o contato com o CETEC para o desenvolvimento e disponibilização de 

cursos coletivos e obrigatórios. 
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Gráfico 02 – Avaliação de solicitações de cursos em 2008 
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Gráfico 03 – Distribuição de aprovações por nível funcional 
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Gráfico 04 – Distribuição das aprovações pelas Divisões da PCARP 
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�   Metas alcançadas 

● Aprovação de 169 solicitações de cursos de várias modalidades; 

● Aprovação de participação de vários funcionários em congressos de áreas 

diversificadas, sendo estes direcionados ao serviço público e, também, vários 

específicos das Universidades Públicas; 

● Realização de cursos, treinamentos em todos os níveis funcionais; 

● Capacitação profissional para os servidores de nível básico que passaram para 

funções administrativas; 

● Priorização de aprovações de solicitações de cursos/treinamentos, correlatos a 

função desenvolvida e área de atuação do funcionário; 

● Realização de vários treinamentos coletivos, com destaque para a Oficina 

“Como Implantar Centros de Documentação” com a participação de 18 

funcionários; 

● Organização e disponibilização de cursos obrigatórios de áreas específicas, 

com destaque para o Curso de “Atualização da NR-10”, na área de manutenção 

elétrica, com a participação de 19 funcionários; 

● Apoio aos encontros institucionais da Universidade: GEFIN, GESEC, GEINFO, 

GEPEA; 

● Aprovação de treinamentos para o uso de novos equipamentos e/ou programas 

específicos da área;  

● Promoção de melhorias no formulário de solicitação de cursos e procedimentos, 

de modo a facilitar o seu uso por parte do funcionário; 

● Aprovação de cursos desenvolvidos por empresas com idoneidade fiscal; 

● Participação dos servidores da Seção de Oficinas, da Divisão de Infraestrutura, 

da Seção de Oficinas de Precisão, Mecânicos da Seção de Transportes e 

membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes em feiras específicas 

das respectivas áreas de atuação. 

 

�   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.  
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Também, algumas vezes ter que demonstrar a importância da 

solicitação de curso estar de acordo com a função desenvolvida pelo funcionário e, 

para tanto, não aprovar as que não estão de acordo. 

Administrar e, até mesmo, explicar a importância dos encontros 

institucionais desenvolvidos e oferecidos pela Universidade. 

Na realização de alguns cursos coletivos (Obras, Informática e 

Comunicação Empresarial), houve morosidade na contratação, devido à necessidade 

de regularização de documentos de empresas contratadas, sendo preciso o 

adiamento para o próximo ano, o que eventualmente resultou em não utilização de 

toda a verba disponível. Estão sendo elaborados os novos critérios para solicitações 

de cursos. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

A maioria dos servidores da PCARP foi atendida em suas solicitações de 

cursos e/ou treinamentos. Essas solicitações foram analisadas a partir de critérios 

anteriormente definidos, e da correlação com a área de atuação. Também se buscou 

disponibilizar treinamentos em todas as áreas, o que permitiu uma maior abrangência 

e consequentemente melhor qualidade nos serviços prestados. Apesar das 

dificuldades em relação à contratação de empresas com idoneidade fiscal, bem como 

o entendimento da importância do treinamento ser correlato a área e função 

desenvolvida pelo funcionário, a atuação da Comissão mostrou-se muito positiva 

nesse ano, com a aprovação de 169 solicitações de curso. 

Em 2009 serão priorizados os treinamentos coletivos, principalmente na 

área de informática, cuja demanda de funcionários está elevada e ainda o curso 

coletivo na área de Obras e Comunicação Empresarial. 

A proposta dos novos critérios para solicitação de treinamentos será 

apresentada a Comissão para a devida avaliação. 

Será mantido o trabalho pautado no oferecimento de treinamentos que 

promovam a qualidade dos serviços prestados e que proporcionem a elevação da 

produtividade dos servidores da PCARP. 
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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 06 – Recursos humanos 

Nível Quantidade 

Básico 01 

Técnico 01 

Superior - 

 

Tabela 07 – Recursos materiais 

Tipo Quantidade 

Computador 03 

Impressora 01 

Fax 01 

Aparelho de Som Micro System 01 

Televisão c/ vídeo cassete 01 

Aparelho de vídeo cassete 01 

Projetor multimídia 01 

Tela branca de projeção 01 

Aparelho de vídeo conferência 01 

 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

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

para funcionários da PCARP e Campus USP/RP; 
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● Coordenação, manutenção e incrementação da Biblioteca dos funcionários da 

PCARP; 

● Acompanhamento e suporte nas atividades desenvolvidas no CETEC por outros 

setores da PCARP; 

● Apoio à Seção de Treinamento e Desenvolvimento da Reitoria; 

● 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 

● Realizar levantamento da escolaridade dos servidores; 

● Buscar parcerias para oferecer treinamentos aos servidores; 

● Buscar parceria com a FFCLRP, por meio do Departamento de Psicologia e 

Educação, com objetivo de oferecer aulas de Ensino Fundamental e Médio aos 

funcionários do grupo básico e técnico da PCARP, respectivamente; 

● Buscar parceria com a FFCLRP, com apoio do Prof. Dr. Dalton Amorim, para 

desenvolver o Projeto “Vivendo Valores na Instituição (PCARP)”; 

● Dar 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. 

 

�   Metas alcançadas 

● Foi realizado levantamento de escolaridade de todos os funcionários do grupo 

básico da PCARP; 

● Parceria com funcionária da Biblioteca Central do Campus, graduada em Letras 

e Licenciada em Português e Inglês, com objetivo de oferecer aulas na disciplina 

de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental aos funcionários do grupo básico. 

Língua Portuguesa 

- Temas abordados: Acentuação, Pontuação, Formação do plural, Regência, 

Uso dos verbos, Redundâncias, Emprego correto de palavras e locuções, 

Redação. 
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- Carga Horária: 16 horas 

- Número de funcionários: 15 (1º semestre) e 20 (2º semestre) 

 

● Assessoria à Profa. Silvia Maria do Espírito Santo da FFCLRP, na organização 

da Oficina (Como Implantar Centro de Documentação) treinamento referente ao 

Projeto Como Fazer, para funcionários do Campus USP – RP; 

- Carga Horária: 16 horas 

- Número de funcionários: 32  

 

● Suporte na organização do I Curso de Capacitação em Suporte Básico de Vida, 

para funcionários da Seção de Segurança, CEFER e SISUSP Médico. 

Professores e Coordenadores do Curso: Prof. Dr. Antonio Pazin Filho e Prof. Dr. 

André Schimidt, ambos do HCFMRP. Foram montadas 4 turmas. 

- Carga Horária: 4 horas 

- Número de funcionários: 45 

 

● Curso Reciclagem Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho – NR-10, 

para funcionários da PCARP que concluíram o curso básico de 40 horas da NR-

10. 

- Carga horária: 20 horas 

- Número de funcionários: 19 

 

● Disponibilização para empréstimo de DVD e fitas VHS de Telecurso 2º grau aos 

funcionários da PCARP. As fitas VHS foram doadas pela Divisão de Apoio à 

Cultura e Extensão. O acervo do Centro de Treinamento conta atualmente com 46 

unidades de DVD e 46 unidades de Fitas em VHS; 

 

Tabela 08 - Quantidade de DVD do CETEC disponível para empréstimos 

Disciplina Quantidade de DVD Nº das Aulas 
Biologia 07 01 a 50 
Física 07 01 a 50 
História Geral 04 09 a 36 
Língua Inglesa 03 17 a 40 
Língua Portuguesa 10 01 a 80 
Matemática 09 01 a 70 
Química 06 01 a 50 
Total 46 350 
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Tabela 09 - Quantidade de Fitas em VHS do CETEC disponível para 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 

 

 

● Parceria com Biblioteca Central do Campus, com objetivo de obter orientações 

para implantação da Biblioteca da PCARP; 

● Implantação em março de 2008 da Biblioteca da Prefeitura do campus para uso 

dos funcionários, que tem por objetivo estimular a leitura e a busca de 

conhecimento através da educação continuada. O atual acervo conta com livros 

didáticos do Ensino Fundamental e Médio das disciplinas de Física, Química, 

Matemática, Biologia, Ciências e Língua Portuguesa, romances, literatura e 

outros; 

 

Tabela 10 – Quantidade de livros disponíveis para empréstimo 

Livros Quantidade 

Didáticos 380 

Romance, literatura, outros 126 

TOTAL 506 

 

 

● Acompanhamento e suporte nas atividades desenvolvidas nas salas de 

treinamentos do CETEC por outros setores da PCARP: 

- Palestra Encontro Educativo do USP Recicla para firma terceirizada de 

limpeza; 

- Curso de Vetores (Vigilância Ambiental e Comissão de Vetores) capacitação 

Teórica e Prática para funcionários do Campus; 
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- Curso para docentes dos campi USP, organizado pela Agência USP de 

Inovação; 

- Simpósio de Atualização: “A Biomecânica e a Ergonomia na Vida do 

Trabalhador”, para funcionários da Seção de Oficinas de Precisão. 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Quadro defasado de funcionários; 

● Dificuldade na implantação de novas atividades relacionadas a cursos e 

treinamentos, devido à documentação exigida das empresas quando da 

contratação de cursos; 

● Morosidade no andamento do processo referente à solicitação de parceria 

PCARP com a FFCLRP para oferecer aulas do Ensino Fundamental e Médio aos 

funcionários do grupo básico e técnico da PCARP; 

● Adaptação da proposta de parceria com Prof. Dalton Amorim da FFCLRP para 

implantação do projeto Vivendo Valores na Instituição, devido à necessidade de 

adequação na implantação dos valores humanos na realidade e circunstâncias 

administrativas da PCARP.  

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

Foi significativo o trabalho desenvolvido pelo CETEC em 2008. 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; 

● Parceria com a FFCLRP, por meio do Prof. Dr. Dalton Amorim, para 

desenvolver Projeto “Vivendo Valores na Instituição (PCARP)”; 

● Assessoramento ao Prof. Dr. Antonio Pazin Filho (HCFMRP), na organização do 

II Curso de Capacitação em Suporte Básico de Vida (Manuseio do Aparelho 

Desfibrilador), 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; 
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● Oferecer curso de Língua Inglesa para funcionários dos grupos básico e técnico 

da PCARP; 

● Realização de levantamento de necessidades de cursos e treinamento nos em 

todos os setores administrativos e operacionais da PCARP. 

 

 

Comissão de Cooperação Internacional (CCInt) – Campus Ribeirão Preto 

 

�   Missão 

Dar apoio técnico às iniciativas dos docentes do Campus de Ribeirão 

Preto interessados em elaborar convênios, protocolos e estágios com universidades 

no exterior. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 11 – Recursos humanos 

Nível Quantidade 

Básico - 

Técnico 01 

Superior - 

 

Tabela 12 – Recursos materiais 

Tipo Quantidade 

Computador 01 

Impressora 01 

 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Orientação a docentes quanto ao estabelecimento de convênios, protocolos e 

estágios com Universidades no exterior; 

● Orientação para obtenção do auxílio financeiro aos docentes e técnicos de nível 

superior do Campus de Ribeirão Preto; 

● Orientação para auxílio de Professores estrangeiros no Campus de Ribeirão 

Preto; 
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● Orientação a alunos que desejam participar da mobilidade estudantil da 

Universidade de São Paulo; 

● Assessoria ao envio de documentos e passaporte para a cidade de São Paulo; 

● Envio de informativos dos editais dos programas de mobilidade de estudantil da 

Universidade de São Paulo; 

● Divulgação do Curso de Espanhol para alunos, funcionários e docentes do 

Campus de Ribeirão Preto; 

● Organização de palestras para a divulgação da CCInt e de bolsas de estudos 

no exterior; 

● Realização do Projeto de integração de alunos estrangeiros. 

 

�   Público alcançado 

Docentes e alunos do Campus de Ribeirão Preto. 

 

�   Metas propostas 

● Estimular o estudo de línguas estrangeiras na comunidade acadêmica; 

● Implantar um banco de dados sobre as atividades internacionais na graduação, 

pesquisa e cultura e extensão das Unidades do Campus; 

● Preparar material de divulgação para o Campus de Ribeirão Preto, tanto em 

Inglês como em espanhol; 

● Estimular a capacitação e treinamento de funcionário; 

● Ampliar a realização de eventos internacionais (palestras, encontros, etc.); 

● Divulgar os editais dos programas de intercâmbio e divulgação de bolsas de 

estudos no exterior. 

 

�   Metas alcançadas 

● Orientação a 6 convênios no Campus de Ribeirão Preto; 

● Realização de 5 orientações para obtenção do auxílio financeiro CCint; 

● Orientação de 65 alunos quanto à mobilidade estudantil no exterior; 

● Envio de 36 informativos a docentes e alunos do Campus de Ribeirão Preto, 

entre editais e bolsas de estudos, contemplando mais de 200 editais e programas; 

● Realização de atendimento a Professor estrangeiro no Campus de Ribeirão 

Preto; 
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● Organização da palestra “Pesquisar e estudar na Alemanha”, ministrada pelo 

professor Göez Kauffemam do DAAD – Alemanha, no dia 10 de junho de 2008, 

com a presença de 76 alunos do Campus de Ribeirão Preto; 

● Realização do “II Get Together”, desenvolvido em parceria com o CAPEE e as 

Comissões de Internacionalização das Unidades do Campus de Ribeirão Preto, 

promovendo a integração dos alunos estrangeiros. 

 

�   Dificuldades encontradas 

Acesso ao banco de dados das unidades para monitorar a mobilidade 

estudantil da USP de Ribeirão Preto. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

No ano de 2008, foram desenvolvidas várias atividades que facilitaram a 

atuação da CCInt junto à comunidade do Campus, como a criação do banco de dados 

com informações das unidades sobre as atividades internacionais na graduação, 

pesquisa, cultura e extensão, adequação da infraestrutura física para atendimentos 

personalizados a docentes e alunos, e também a disponibilização de informações de 

interesse da comunidade acadêmica no site da CCInt – Ribeirão Preto. 

 

Desafios: 

● Estimular o estudo de línguas estrangeiras na comunidade acadêmica; 

● Implantar um banco de dados sobre as atividades internacionais na graduação, 

pesquisa cultura e extensão das Unidades do Campus; 

● Preparar material de divulgação para o Campus de Ribeirão Preto, tanto em 

inglês como em espanhol; 

● Realizar eventos internacionais (palestras, encontros, etc.); 

● Implantar comissão específica para realizar “tour” no Campus de Ribeirão Preto, 

em língua inglesa; 

● Divulgar de bolsas de estudos e editais USP para alunos docentes do Campus 

de Ribeirão Preto; 

● Realizar reuniões periódicas com as Comissões de Internacionalização das 

Unidades do Campus de Ribeirão Preto. 
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1.2.1 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DIREÇÃO II – ATD II 

 

�   Missão 

Atuar na área de gestão da Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto, 

representar o Gabinete do Prefeito em comissões institucionais e coordenar as 

atividades do Centro de Apoio ao Professor e Estudante Estrangeiro.  

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 13 – Recursos humanos 

Nível  Quantidade 

Básico  01 

Técnico 01 

Superior - 

 

 

Tabela 14 - Recursos materiais 

Tipo Quantidade  

Microcomputador 02 

Impressora  01 

 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Coordenação do Centro de Apoio ao Professor e Estudante Estrangeiro 

(CAPEE); 

● Participação no GPREF – Grupo de Assistentes das Prefeituras dos Campi; 

● Colaboração para instrução de processos Administrativos e de Sindicância;  

● Participação em Comissões: 

- Comissão de Avaliação de Desempenho 2008; 

- Comissão de Interna do Programa de Acesso à Carreira dos Servidores não-

Docentes, no cargo de vice-presidente; 

- Comissão de Qualidade e Produtividade da PCARP; 

- Comissão Interna do Programa USP Recicla da PCARP, no cargo de 

presidente; 
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- Comissão Local do Programa USP Recicla, no cargo de vice-presidente; 

- Comitê Gestor do Programa USP Recicla; 

● Desenvolvimento de projetos para promover a educação ambiental no campus 

de Ribeirão Preto. 

 

�   Metas propostas 

● Ampliar as atividades do Centro de Apoio ao Professor e Estudante Estrangeiro; 

● Contribuir para o cumprimento das determinações dos órgãos centrais da 

Universidade de São Paulo;  

● Colaborar nas atividades determinadas pelo Gabinete do Prefeito; 

● Desenvolver projetos na área de sustentabilidade Sócio-Ambiental. 

 

�   Metas alcançadas 

● Desenvolvimento das atividades do Centro de Apoio ao Professor e Estudante 

Estrangeiro; 

● Participação na Comissão do Programa de Acesso às Faixas II e III da PCARP, 

como vice-presidente; 

● Desenvolvimento de projetos na área de sustentabilidade Sócio-Ambiental, 

aprovados pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, por meio da Bolsa Aprender 

com Extensão; 

● Conclusão das atividades propostas pelo Gabinete do Prefeito. 

 

Desenvolvimento de Projetos 

 

� Cartas Ambientais – Formação Ambiental, Sensibilidade e Arte no Universo 

Infantil 

● Coordenadora: Profª. Drª. Claudia Passador – FEARP; 

● Foco de atuação: educação ambiental para crianças moradoras do campus e do 

Jardim Paiva, por meio de atividades mensais na colônia: encontros ao “pé da 

árvore” e troca de correspondências (cartas) entre as crianças e a bolsistas.  
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Tabela 15 - Ações do projeto Cartas Ambientais em 2008 

Atividade Data Participantes / público 

I Conversa ao pé da árvore: Oficina de compostagem 12 de abril 6 crianças e 1 adulto (pai). 
Moradores do campus. 

Preparação e instalação do mural interativo no espaço 
das colônias sobre lixo e degradação de materiais  

14 a 30 de 
abril 

Moradores das colônias do 
campus – pais e crianças 

II Conversa ao pé da árvore: Oficina de Sucata – 
brinquedos 

17 de maio 10 

III Conversa ao Pé da Árvore: Oficina de reciclagem de 
papel na “Feira da Sucata” 

8 de junho 10 

Festa Junina “Ambiental” e comemoração do Dia Mundial 
do Meio Ambiente – instalação e conversa ao pé da 
arvore 

junho 11 

Conversa ao pé da árvore: Alimentação saudável 24 de 
outubro 

2 

Envio e troca de cartas sobre temas ambientais ano todo 30 correspondências 

 

 

� Educação Ambiental na Mente De Quem Vive e Passa Pela USP  

● Coordenação: Prof. Dr. Antonio Adilton Carneiro (FFCLRP); 

● Foco de atuação: aprimorar a gestão de resíduos nas moradias do campus (de 

estudantes e funcionários) e tornar a Casa de Hospedes num espaço educativo 

exemplar de gestão de resíduos; 

● Ações: monitoramento das moradias estudantis (57 quartos em 20 

apartamentos); com entrega de folhetos e 24 caixas do USP Recicla para coleta 

seletiva; sensibilização dos moradores do campus para a gestão de resíduos.  

 

� Projeto - Construção Coletiva do Manual de Resíduos Sólidos de Ribeirão 

Preto 

● Coordenação: Profª. Drª. Izabel Cristina Froner; 

● Foco de atuação: produção de um recurso didático de orientação da 

comunidade do campus para o gerenciamento de seus resíduos – químicos, de 

saúde, construção civil, de poda, alimentares, móveis, informática, domiciliares, 

perigosos (lâmpadas e pilhas), dentre outros; 

● Ações de pesquisa de dados; memória dos encontros do GT; construção de 

dois capítulos do manual: gerenciamento de resíduos (químico, odontológico, de 

serviço de saúde, pilhas, lâmpadas fluorescentes, radioativo, de construção civil, 
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eletroeletrônico, orgânico, óleo usado, domiciliar) práticas de minimização de 

resíduos na administração pública; 

● Resultados: calendário 2009/2010 “Reciclando valores e práticas ambientais”.  

 

 

Centro de Apoio ao Professor e Estudante Estrangeiro (CAPEE)  

 

�   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 e proporcionar a integração cultural entre estrangeiros e 

brasileiros.  

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● 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: 

- Registro nacional de estrangeiro, renovação de visto e alteração de assentos 

em Cartórios;  

- Efetivação do Registro Nacional de Estrangeiro na Polícia Federal; 

- Legalização do CPF – Cadastro de Pessoa Física; na Receita Federal; 

● Emissão de Carteira de Visitante Estrangeiro para acesso ao CEFER, Biblioteca 

Central e Restaurante Central; 

● Apresentação dos serviços disponíveis no Campus. 

 

�   Público alcançado 

Comunidade acadêmica estrangeira, docentes e funcionários da 

Universidade.  
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�   Metas propostas 

● Ampliar a interação com as Seções de Graduação e Pós – Graduação das 

Unidades de Ensino; 

● Manter um banco de dados para subsidiar o atendimento aos usuários do 

CAPEE; 

● Realizar eventos de integração dos estrangeiros com a comunidade; 

● Realizar o curso de difusão “Cultura e Biodiversidade Brasileiras” para 

estrangeiros; 

● Realizar curso de português para estrangeiros. 

 

�   Metas alcançadas 

● Participação na organização e realização do “II Get Together” evento de 

integração e intercâmbio cultural entre brasileiros e estrangeiros, realizado em 02 

de junho de 2008, com a presença de 200 estrangeiros;  

● Manutenção do banco de dados dos estrangeiros; 

● Elaboração de proposta de realização do curso de português para estrangeiros, 

sob coordenação da Profa. Dra. Maria Helena da Nóbrega, docente da FFLCH – 

Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas; 

● Promoção do curso de difusão “Cultura e Biodiversidade Brasileiras”, aprovado 

pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, realizado no período de outubro a 

novembro de 2008, sob a coordenação do Prof. Dr. Renato Leite Marcondes, com 

a participação de 10 alunos. 

 

O curso “Cultura e Biodiversidade Brasileiras” proporcionou aos alunos 

conhecimento dos aspectos econômicos, históricos, sociais e naturais do Brasil. 

Recebemos alunos da Alemanha, Moçambique, França, Peru e Paraguai. Os alunos 

formaram um grupo amistoso, compartilhando suas experiências e intercâmbio e 

convívio social no Brasil. Durante as aulas, eles propuseram a realização de uma 

confraternização de encerramento do curso, culminando com a realização de um 

churrasco brasileiro. Nessa oportunidade os alunos tiveram contato com a culinária 

brasileira, além da integração com a própria instituição. O passeio na Floresta USP foi 

uma ocasião de conhecer efetivamente a biodiversidade e a fauna brasileira. A visita 

nos museus Históricos de Ribeirão Preto e do Café ambientou-os com os momentos 

históricos de Ribeirão Preto, da economia regional e da própria constituição do 
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Campus. A aula de cultura Popular abrilhantou o curso, pois Ivan Vilela e os alunos do 

curso de Viola Caipira fizeram uma bela apresentação instrumental e vocal. 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Carência de suporte para desenvolvimento de projetos e de sistemas gerenciais 

de dados. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

Os resultados apresentados refletem o empenho para a excelência no 

desenvolvimento das ações do CAPEE. Em 2009, o desafio será o de aumentar a 

interação do CAPEE com os serviços das Unidades de Ensino e 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.  

 

 

1.2.2 SECRETARIA ATD-IV 

 

�   Missão 

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 e materiais 

 

Tabela 16 - Recursos humanos 

Nível Quantidade 

Básico - 

Técnico 03 

Superior - 

 

Tabela 17 - Recursos materiais 

Tipo Quantidade 

Microcomputador 03 

Impressora  01 
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É composta por três funcionárias 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: 

● 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; 
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- Comitê de Ética em Pesquisa da FFCLRP; 

- Conselho Curador da FIPASE – RP;  

- Conselho Fiscal da FIPASE – RP; 

- Conselho Administrativo – SUPERA; 

- 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; 

- Conselho Municipal da Saúde; 

- Conselho Municipal da Cultura; 

- Conselho Municipal de Educação; 

- Conselho Municipal Anti-drogas; 

- Comissão Municipal DST/AIDS; 

- Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; 

- Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional; 

- Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural; 

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

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

Preto. 

● Principais deliberações aprovadas em 2008: 

- Cessão de área para implantação da Fase 1 do Parque Tecnológico de 

Ribeirão Preto; a qual se encontra em andamento; 

- Projeto de implantação e construção do Centro de Convenções do Campus 

na Área de Serviços, o qual se encontra em andamento na Reitoria; 

- Aprovação da 2ª etapa do novo Restaurante do Campus na Área de 

Serviços; 
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- Projeto de criação do CECAERP (Centro de Criação de Animais de 

Experimentação de Ribeirão Preto);  

- Aprovações referentes às etapas dos processos da Comissão de Avaliação 

de Desempenho e da Comissão Interna do Programa de Acesso à Carreira – 

2ª etapa 2008 da PCARP;  

- Regimento e Regulamento das Moradias estudantis de Graduação e Pós-

Graduação do Campus, para regularizar a situação atual das moradias 

estudantis, haja vista a transferência da antiga Casa do Estudante de 

Medicina para a PCARP; 

- Deliberação sobre a continuidade da proibição de realização de festas 

dentro do Campus; 

- Reintegração de Posse de Imóveis destinados a moradias de servidores 

não-docentes, sendo expedido um Termo de Deliberação do Conselho como 

parte dos processos encaminhados à Consultoria Jurídica; 

- Projetos das Unidades para o Programa de Recuperação de Edificações do 

Campus. 

 

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 das casas e a Comissão, composta pelo Suplente do Prefeito do Campus, 

como Presidente, e pelos Vice-Diretores de Unidades. Essa comissão 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: 
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● Instalação e expansão das atividades dos Órgãos e Serviços Especiais da 

PCARP; 

● Instalação de Núcleos e Grupos de Extensão; 

● 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, 23 destinados para Projetos e Grupos de Extensão das Unidades de Ensino 

do Campus e 06 para Serviços do Campus. 

Em 2008, 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 três novas destinações de imóveis em 2008: a casa 15 

da Rua das Paineiras para abrigar as atividades de Laboratórios do Departamento de 

Música de Ribeirão Preto da ECA; a casa 1 da Rua das Paineiras para abrigar as 

atividades administrativas da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto; 

e a destinação da casa 13 da Rua das Paineiras para abrigar as atividades da Seção 

Técnica de Informática da PCARP. 

 

 

�   Comissões Internas 

 

Comissão de Controle de Vetores e Animais  

 

�   Missão 

Controlar e combater a população de vetores e animais peçonhentos e 

sinantrópicos existentes na área interna e adjacências do Campus. 

Visa ainda promover programas educativos à comunidade uspiana e 

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

para a realização de seus objetivos. 
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�   Recursos humanos  

Essa Comissão é composta por 18 membros titulares e respectivos 

suplentes, sendo 02 representantes de cada Unidade do Campus, 02 do CEMEL, 02 

da Creche Carochinha, 04 da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (02 da Divisão de 

Controle de Vetores e Animais e 02 da Divisão de Controle de Zoonoses), 02 do 

HCFMRP, 02 da Fundação Hemocentro e 04 da PCARP. Conta com o apoio dos 

funcionários do Biotério Geral, quando da captura de morcegos, cães e gatos. 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Reuniões periódicas; 

● Conscientização e orientação à comunidade para redução de criadouros de 

vetores, animais peçonhentos e outros; 

● Cursos de treinamento para os membros da Comissão; 

● Realização de eventos no intuito de promover redução de criadouros de 

vetores, animais peçonhentos e outros. 

 

�   Público alcançado 

Funcionários do Campus, HCFMRP e Fundação Hemocentro. 

 

�   Metas propostas 

● Dar continuidade ao Mutirão da Dengue, à limpeza e orientação à comunidade; 

● Oferecer cursos de treinamento para os membros da Comissão; 

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

conscientização e orientação à comunidade, para redução de criadouros do 

mosquito Aedes aegypti; 

● Realizar vistorias periódicas, com o intuito de diminuir a proliferação de insetos, 

escorpiões e ratos. 

 

�   Metas alcançadas 

● Realização de reuniões nos meses de abril, junho, outubro e novembro de 2008 

para discussão de assuntos como: 

- Cachorros soltos no Campus; 

- Escorpiões encontrados na antiga Casa do Estudante de Medicina; 

- Morcegos contaminados com o vírus da raiva, encontrados no Campus; 
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- Orientação sobre o controle dos criadouros do mosquito Aedes aegypti; 

- Informação e orientação diversas à comunidade uspiana para o controle de 

animais peçonhentos e de vetores. 

● Realização do Curso de Treinamento “Dengue e Escorpiões”, oferecido aos 

funcionários do Campus, HC e Hemocentro, realizado de 26 a 28 de maio de 

2008, com 80 participantes, com carga horária de 12 horas; 

● Realização do Mutirão da Dengue, no dia 30 de maio de 2008, com a 

participação de 15 pessoas, com o recolhimento de 66 sacos de 90 litros de 

materiais, os quais poderiam servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti 

e animais peçonhentos, além de orientação e conscientização dos moradores 

sobre prevenção, cuidados e segurança.  

 

�   Dificuldades encontradas 

Como é uma Comissão que envolve representantes da PCARP e das 

Unidades, há dificuldade de atingir quorum nas reuniões agendadas. 

Há dificuldade também na conscientização da comunidade em relação:  

● ao controle de animais peçonhentos e, principalmente, dos criadouros do 

mosquito Aedes aegypti; 

● à redução de resíduos e adoção de práticas ambientais adequadas, 

● à presença de cães e gatos soltos pelo Campus. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

No Curso de Treinamento “Dengue e Escorpiões”, os participantes se 

tornaram agentes multiplicadores no Campus no combate à dengue e à captura de 

animais peçonhentos. Nesse curso, houve adesão de todas as Unidades, além de 

funcionários do HCFMRP e da Fundação Hemocentro. 

A realização do “Mutirão da Dengue” foi amplamente divulgada nos 

meios de comunicação do Campus (jornal e rádio USP). Os materiais recicláveis 

foram depositados nos containeres do USP Recicla, distribuídos pelo Campus, e o 

restante do material foi encaminhado ao aterro sanitário. 
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Desafios: 

● Conscientizar a comunidade sobre o controle e a limpeza constante para a 

diminuição de criadouros do Aedes Aegyptiz e de outros insetos causadores de 

doenças; 

● Controlar a presença de cães e gatos no Campus. 

 

 

Comissão Interna do Programa USP Recicla 
 

�   Missão 

Estimular e apoiar valores, atitudes e comportamentos voltados à 

minimização de resíduos e à adoção de práticas ambientais adequadas; contribuindo 

assim para o estabelecimento de diretrizes de uma política interna de conservação, 

recuperação e melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida na PCARP. 

 

�   Recursos humanos  

Essa Comissão é composta por 12 membros titulares e respectivos 

suplentes, sendo todos funcionários da PCARP. 

 

�   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; 

● Realização de Encontros Educativos com os funcionários da PCARP e 

funcionários terceirizados; 

● Realização de evento anual, que contribua para a conscientização dos 

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

● Distribuição de canecas aos novos funcionários. 

 

�   Público alcançado 

Funcionários e funcionários terceirizados, da PCARP. 
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�   Metas propostas 

● Contribuir para agregar práticas sustentáveis na rotina de trabalho dos 

servidores da PCARP; 

● 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; 

● Dar continuidade ao evento anual como Recicla Idéias; 

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

● Realizar curso sobre sustentabilidade para as Secretárias da PCARP; 

● Ampliar os pontos de coleta voluntária nas Colônias de Moradores do Campus; 

● Realizar a vistoria das condições gerais dos abrigos de alvenaria. 

 

�   Metas alcançadas 

● Realização de reuniões nos meses de março, agosto, setembro e dezembro de 

2008; 

● Intervenção educativa quanto à necessidade de redução do uso materiais 

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

instalações da PCARP;  

● Apoio à Comissão Local na implantação de uma composteira no CREU; 

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

realizada em 4 de junho de 2008; contou com a presença de 2.500 participantes e 

180 expositores; 

● Realização do III 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, realizado no dia 24 de 

outubro de 2008, com a presença de 54 participantes; 

● Aquisição de um container para acondicionar material reciclável descartado, 

instalado no estacionamento do Prédio da Administração da PCARP; 

● Distribuição de 16 canecas aos novos funcionários. 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Despertar as pessoas para a importância das questões ambientais e a 

necessidade de mudança de hábitos; 
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● Resistência das pessoas a mudanças de seus hábitos que impede, muitas 

vezes, que elas contribuam nas ações de sustentabilidade; 

● Envolver uma maior quantidade de funcionários nos eventos e encontros 

educativos promovidos pelo Programa. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

A Comissão alcançou parte de seus objetivos ao realizar as ações 

educativas e fortalecer o senso de grupo e de cooperação. O trabalho desenvolvido 

em 2008 proporcionou aprendizagem e motivação para empreender novos projetos 

de educação ambiental para os funcionários da PCARP. Quanto ao curso para as 

secretárias da PCARP ficou em suspenso, pois houve uma proposta da Comissão 

Local para que esse curso fosse estendido às Secretárias do Campus. 

Pelo terceiro ano consecutivo, o Recicla Idéias recebeu aprovação da 

Comissão Local, para apresentação de trabalhos e experiências na promoção de 

políticas dos 3R (reduzir, reutilizar e reciclar) nas Unidades da USP, o que possibilitou 

também a contratação de uma contadora de histórias, enriquecendo o evento.  

 

Desafios: 

Conscientizar a comunidade sobre a importância dos 3Rs – redução , 

reutilização e reciclagem, sendo este último apenas a separação adequada e o 

encaminhamento dos resíduos para reciclagem e os dois primeiros de suma 

importância para o sucesso do programa.  

 

 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA 

 

�   Missão 

Desenvolver atividades de prevenção de acidentes de trabalho na 

Unidade, atendendo à NR5 da Delegacia do Trabalho. 
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�   Recursos humanos  

Essa Comissão possui 06 membros titulares e respectivos suplentes, 

composta por funcionários da PCARP, sendo 03 eleitos pelos pares e 03 indicados 

pelo Prefeito do Campus. 

Conforme legislação, possui recursos próprios para compra de EPI 

(Equipamento de Proteção Individual) e realização do evento SIPAT. 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

●Realização de reuniões mensais; 

●Participação no curso de treinamento oferecido pelo SESMT (obrigatório); 

●Elaboração do Mapa de Risco da Unidade; 

●Realização da SIPAT; 

●Análises de CATs; 

●Vistorias e inspeções nos locais de trabalho, juntamente com o SESMT. 

 

�   Público alcançado 

Todos os funcionários da PCARP. 

 

�   Metas propostas 

●Finalizar a atualização do Mapa de Risco;  

●Realizar treinamento dos funcionários da Biblioteca Central sobre prevenção de 

incêndios; 

●Realizar a análise da saída de emergência do Restaurante Central;  

●Dar continuidade ao treinamento sobre CAT (Comunicação de Acidente de 

Trabalho) e EPI (Equipamento de Proteção Individual); 

●Realizar um levantamento sobre Acidentes de Trabalho nas seções para a 

organização de palestras e treinamentos de acordo com as necessidades de cada 

Seção; 

●Realizar a XIX SIPAT. 

 

�   Metas alcançadas 

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

relacionados a acidentes de trabalho e formas de prevenção e a organização da 

XIX SIPAT; 
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●Finalização da atualização do Mapa de Risco; 

●Análise de todos os Acidentes de Trabalho (CATs) ocorridos na Unidade no ano 

de 2008; 

●Realização de treinamentos sobre CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) 

e EPI (Equipamento de Proteção Individual); 

●Organização e realização da XIX SIPAT, de 11 a 15 de agosto de 2008, com 

uma média de 100 participantes. 

 

�   Dificuldades encontradas 

A Comissão, regida por uma Norma Federal (NR5), encontra dificuldade 

na conscientização dos funcionários e chefias, quanto ao uso de EPI (Equipamento 

de Proteção Individual) adequado, o que poderia evitar a ocorrência de acidentes de 

trabalho. Como o tempo de mandato dos membros é de apenas um ano, há 

dificuldade no cumprimento de todas as metas propostas. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

A Comissão buscou solucionar e amenizar os problemas relativos à 

segurança nas diversas Seções da PCARP. Alcançou parte dos objetivos propostos, 

porém o tempo se tornou escasso para as exigências de uma equipe com um 

contingente de cerca de 500 funcionários, com os mais diversos problemas e 

dificuldades.  

 

Desafios: 

Conscientizar tanto os funcionários como os dirigentes sobre a 

importância da prevenção correta, amenizando e diminuindo problemas sérios 

causados por doenças ocupacionais e acidentes de trabalho.  

 

 

Comissão de Ética no Uso de Animais 

 

�   Missão 

Promover 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, 
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cumprindo dessa forma as exigências das agências de fomento à pesquisa 

experimental e de revistas científicas internacionais. 

 

�   Recursos humanos 

Essa Comissão é composta por 08 membros titulares e 06 membros 

suplentes, sendo 03 representantes de cada Unidade (2 efetivos e 1 suplente), 02 do 

Biotério Geral (1 efetivo e 1 suplente). 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Análise ética dos projetos de pesquisa, voltados à experimentação animal, 

apresentados pelos pesquisadores; 

● Emissão de pareceres e certificados compatíveis com as exigências dos órgãos 

de fomentos e legislação ética vigentes. 

 

�   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 reuniões mensais com o intuito de aprovar e certificar trabalhos; 

● Realizar o 5º Simpósio sobre Ética no Uso de Animais, no 2º semestre de 2008. 

 

�   Metas alcançadas 

Em 2008, foram realizadas reuniões mensais, nas quais foram 

analisados e aprovados 132 trabalhos de pesquisadores das Unidades, sendo: 05 da 

EERP, 19 da FFCLRP, 33 da FORP, 74 da FCFRP, 01 da incubadora SUPERA. 

Todos os trabalhos foram analisados de acordo com os princípios éticos adotados 

pelo COBEA (Conselho Brasileiro de Experimentação Animal). 
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�   Dificuldades encontradas 

● Falta de conscientização dos pesquisadores em cumprir as exigências éticas 

para o uso e manuseio dos animais utilizados em experimentos; 

● Falta de auxílio financeiro para a realização do 5º Simpósio sobre Ética no Uso 

de Animais. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

A Comissão atendeu satisfatoriamente a todas as solicitações de análise 

de projetos de pesquisa, feita pelos pesquisadores do Campus.  

Foi observado um aumento significativo dos projetos encaminhados 

pelas Unidades, que passou de 98 em 2007 para 132 em 2008. 

Estava previsto para os dias 03 e 04 de novembro de 2008 a realização 

do 5º Simpósio sobre Ética no Uso de Animais, entretanto, devido à falta de recursos 

financeiros e outras dificuldades encontradas, os membros decidiram adiar o 

Simpósio para o 1º semestre de 2009. 

 

Desafios: 

● Conscientizar os pesquisadores da necessidade de reduzir ou minimizar o uso 

de animais em pesquisas científicas, bem como a adoção de métodos 

alternativos; 

● Conscientizar sobre a minimização do sofrimento dos animais utilizados em 

pesquisas científicos, com a utilização de analgésicos antiinflamatórios e 

antibióticos quando possível. 

 

 

Comissão Local do Programa USP Recicla 

 

�   Missão 

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 

Essa Comissão é composta por 16 membros titulares e respectivos 

suplentes, sendo 02 representantes de cada Unidade. 

A Agência USP de Inovação, que abriga o programa USP Recicla, 

mantém uma equipe técnica no Campus, composta por 01 Educadora Ambiental e 

apoio de 02 funcionários da área administrativa, além de bolsistas (graduandos). 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Realização de reuniões periódicas; 

● Coordenação das atividades de Programa USP Recicla no Campus como um 

todo, por meio dos representantes das Comissões Internas de cada Unidade, com 

apoio da PCARP e da Agência USP Inovação; 

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

● Grupo REFAZER que atua junto ao Restaurante do Campus; 

● Coordenação e supervisão do recolhimento de lâmpadas fluorescentes no 

Campus, que são encaminhadas para reciclagem; 

● Distribuição de canecas para todos os alunos de graduação do Campus (cada 

unidade é responsável pela distribuição de canecas aos pós-graduandos, 

docentes e funcionários novos). 

 

�   Metas propostas  

● Realizar parceria da USP com o Programa Municipal de Coleta Seletiva;  

● Criar novas composteiras (CREU), contribuindo para a elaboração de livro 

educativo sócio-ambiental; 

● Participar do Grupo de Trabalho para a elaboração do Manual de Resíduos do 

Campus; 

● Realizar da 8ª Feira da Sucata e da Barganha. 

 

�   Metas alcançadas 

● Implantada a composteira no CREU, no 2º semestre/2008; 

● Realizada a VII Feira da Sucata e da Barganha, ocorrida em 08/06 no entorno 

do CEFER: cerca de 5.000 participantes, 260 expositores; 

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

da PCARP, no valor de R$ 500,00; 
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● Apoio na Realização do Recicla Idéias – promovido pela Comissão Interna da 

PCARP: 150 participantes. 

 

�   Dificuldades encontradas 

Internalizar na Instituição, normas, condutas e procedimentos de 

redução, reutilização e reciclagens dos materiais em todas as Unidades e Órgãos do 

Campus. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

Todas as metas foram alcançadas satisfatoriamente, no sentido 

envolver as Comissões Internas na problemática do lixo. A feira da sucata e da 

barganha foi realizada com sucesso, contando com o apoio da infraestrutura da 

PCARP; 

 

Desafios: 

● Aprimorar o escoamento dos recicláveis do Campus; 

● Apoiar o projeto “Mãos Dadas”; 

● Oficializar a parceria da USP, por meio do Programa USP Recicla, com a 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto para a Normatização da Coleta Seletiva no 

Campus. 

 

 

Comissão Interunidades para implantação do Parque Tecnológico de Ribeirão 

Preto  

 

�   Missão 

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. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

Essa Comissão é composta por 14 membros titulares, representantes 

das Unidades, sendo assim constituída: 01 representante de cada unidade de ensino 

(8); 01 Coordenador Geral, 01 representante da Agência USP de Inovação, 01 
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Coordenador Local, 01 Consultor da USP de São Carlos, e o Prefeito e Vice-Prefeito 

do Campus. 

O 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.  

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 

● Realização de reuniões periódicas, inclusive com a presença dos Diretores das 

Unidades, representante da FIPASE, representante da Prefeitura Municipal, entre 

outros convidados, para estudar a viabilidade da construção de um Parque 

Tecnológico nas terras da Universidade; 

● Realização de Parcerias com a Prefeitura Municipal e Governo do Estado de 

São Paulo; 

● Análise da viabilização da implantação do Parque nas terras da USP. 

 

�   Público alcançado 

Comunidade uspiana, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e Governo 

do Estado de São Paulo. 

 

�   Metas propostas 

● Realizar o pré-credenciamento e credenciamento dos Projetos de Parques junto 

à Secretaria de Desenvolvimento; 

● Propor a ampliação da incubadora SUPERA; 

● Propor a construção do Centro Tecnológico. 

 

�   Metas alcançadas 

● Discussão sobre a cessão das terras da USP e entrega do projeto do Parque ao 

Sistema Paulista de Parques Tecnológicos em 31/10/2007; 
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● Apresentação do Projeto do Parque Tecnológico ao Secretário Adjunto da 

Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, para fins de obtenção de 

recursos para a implantação do Centec, no dia 28/01/2008. 

 

�   Dificuldades encontradas 

Viabilização da área onde será construído o Parque, maior participação 

da PMRP, no que se refere a recursos financeiros e infraestrutura de acessibilidade, 

cumprindo do acordo feito no protocolo de intenções firmado em 13/12/2005. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

Apesar das dificuldades encontradas, a Comissão cumpriu seu papel. 

Os desafios são uma aproximação e comprometimento mais efetivo 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 nas terras 

da USP em Ribeirão Preto. 

 

 

Grupo Setorial Pró-Calouro 

 

�   Missão 

Promover e estimular o culto do humanismo, da solidariedade e do 

absoluto respeito aos indivíduos, assessorando os Diretores das Unidades a realizar 

uma recepção cidadã aos calouros e coibindo ações abusivas e ainda apresentar a 

eles o Campus.  

 

�   Recursos humanos e materiais 

O Grupo Setorial Pró-Calouro (PCARP), instituído pelo Gabinete da 

Reitoria é composto por 09 membros titulares, sendo 01 Representante de cada 

Unidade de Ensino, 02 da PCARP (01 do Serviço Social e 01 do Serviço de Guarda 

Universitária do Campus), 01 da Área Jurídica e 01 do Diretório Central dos 

Estudantes - DCE. 

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. 
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�   Principais atividades desenvolvidas 

● Boas-vindas e apresentação o Campus e os serviços prestados como: o seu 

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

social, médica e odontológica, entre outros; 

● Promoção de trotes solidários, coibindo ações abusivas na recepção dos 

calouros. 

 

�   Público alcançado 

Alunos ingressantes na USP (calouros). 

 

�   Metas propostas 

● Organizar eventos de integração dos calouros; 

● Organizar, juntamente com o DCE e Centros Acadêmicos, a Calourada 

Unificada. 

 

�   Metas alcançadas 

No ano de 2008, 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 e gincana. Toda esta programação foi 

coordenada pelo Grupo Setorial Pró-Calouro e realizada em 18/02/2008. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

A Semana de Recepção aos Calouros transcorreu de forma harmoniosa, 

havendo integração tranquila 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. 
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Comissão de Meio Ambiente  

 

�   Missão 

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 

Essa Comissão é composta por 12 membros titulares e seus respectivos 

suplentes, sendo 02 representantes de EERP, FCFRP, FEARP, FFCLRP, FMRP, 

FORP, 04 da PCARP (02 do Serviço de Áreas Verdes e 02 da Divisão de 

Infraestrutura), 02 da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (Secretaria de Meio 

Ambiente), 02 do HCFMRP, 02 da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto e 02 do 

Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais. 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Análise solicitações para corte e/ou extração, poda, retirada de galhos, 

transplante e plantio de espécies arbóreas e/ou florestais; 

● Verificação das condições fitossanitárias das árvores do Campus; 

● Recomendação de adequações de anteprojetos e projetos de infraestrutura do 

Campus; 

● Sugestão de adequações em procedimentos, atividades ou instalações diversas 

que possam comprometer a qualidade ambiental dos componentes da área do 

Campus. 

 

�   Público alcançado 

Comunidade uspiana. 

 

 

 

 



 

Relatório de Atividades 2008 

  

 54

�   Metas propostas 

Dar continuidade às atividades previstas para sua atuação, 

desenvolvendo ações voltadas à conservação e promoção do patrimônio ambiental do 

Campus da USP de Ribeirão Preto, segundo consta em seu Regimento Interno. 

 

�   Metas alcançadas 

● Articulação com as Unidades/Serviços do Campus e com as Instituições que 

ocupam o espaço físico do Campus; 

● Indicação de solução de manejo para espécies arbóreas e/ou florestais nas 

dependências do Campus; 

● Indicação de soluções para problemas diversos relacionados à qualidade 

ambiental das dependências do Campus. 

 

Abaixo, tabelas referentes aos diversos tipos de solicitações 

formalizadas à CMA, por Unidades e Serviços do Campus, atendidas pela Comissão. 

 

Tabela 18 - Tipos de procedimentos avaliados e aprovados pela CMA em 2008 

Unidade/ 
Serviço 

Nº. 
prot/proc 

Nº. 
pareceres 
emitidos 

Tipo e nº. de manejo solicitado 

Nº. de 
árvores extração poda transplante plantio 

retirada 
galhos/
brotos 

ARFUSP 1 1 6 0 0 0 0 6 
CIRP 2 2 3 0 0 0 0 3 
EERP 1 1 3 0 0 0 0 3 
FCFRP 3 4 5 3 0 0 0 8 
FDRP 1 1 0 3 0 0 0 3 
FEA-RP 3 6 8 2 0 0 2 12 
FFCLRP 5 10 17 77 2 0 0 96 
FMRP 7 10 18 56 0 0 1 75 
FORP 1 1 2 0 0 0 0 2 
HCFMRP 2 2 48 0 0 0 0 48 
Hemocentro 1 1 7 0 0 0 0 7 
PCARP 30 43 206 54 6 0 1 267 
TOTAL 57 82 323 195 8 0 4 530 

a) Cada pedido envolve diferentes números de árvores. 
b) Foram realizadas 11 vistorias técnicas in loco. 
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Tabela 19 - Reposições necessárias por Unidade/Serviço referentes às extrações de 2008 

Unidade/ 
Serviço 

Com Parecer * Ad Referendum ** Total 
Extração 

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

ARFUSP 6 150 0 0 6 150 
CIRP 3 75 0 0 3 75 
EERP 3 75 0 0 3 75 
FCFRP 5 125 1 25 6 150 
FEA-RP 8 50 0 0 8 50 
FFCLRP 17 305 0 0 17 305 
FMRP 18 450 1 25 19 475 
FORP 2 50 0 0 2 50 
HCFMRP 48 1200 0 0 48 1200 
Hemocentro 7 175 0 0 7 175 
PCARP 206 5150 1 25 207 5175 
Total 323 7805 3 75 326 7880 
a) Para os pedidos sem emissão de parecer houve aprovação ad referendum, com a emissão de Folha de 
Informação. 
* Parecer emitido significa pedido analisado em agendas programadas. 
** Ad referendum significa autorização após análise, em situação emergencial. 

 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Definição de novas áreas para o plantio de mudas arbóreas em reposição às 

extrações efetuadas. 

● Reunir um número adequado de membros da Comissão para efetuar as 

vistorias e as reuniões mensais, devido à incompatibilidade de horários de aulas e 

demais atividades dos docentes em suas Unidades ou Departamentos de origem. 

● Alternativas/precauções para a queda de árvores no período chuvoso 

(novembro a fevereiro). 

● Impossibilidade da atualização do site da Comissão, 

http://www.pcarp.usp.br/cma.  

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

Em 2008, a CMA não pôde contar com a colaboração de bolsista para o 

projeto intitulado “Projeto de Integração entre Crescimento e Conservação do 

Patrimônio Ambiental do Campus da USP de Ribeirão Preto: um constante desafio”. 

Essa situação dificultou a realização das atividades de visitas em campo e de 

educação ambiental e também a atualização de seu site, o que permitiria melhor 

comunicação com os usuários e maior visibilidade às ações da Comissão, em 
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cumprimento ao seu principal objetivo que é contribuir para a conservação e 

promoção do patrimônio ambiental do Campus da USP de Ribeirão Preto. 

 

Desafios: 

● Buscar projetos que viabilizem o plantio de novas mudas arbóreas para a 

reposição necessária às extrações efetuadas, priorizando a utilização de áreas do 

próprio município de Ribeirão Preto em parceria com a Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente; 

● Dar continuidade ao monitoramento dos recursos naturais do Campus, face à 

plena expansão por que passam seus diferentes setores; 

● 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. 

 

 

Comissão de Reflorestamento 

 

�   Missão 

Gerir e garantir a perpetuidade da Floresta da USP/RP. 

 

�   Recursos humanos 

Essa Comissão é composta por 09 membros titulares e seus respectivos 

suplentes, sendo 02 representantes da FMRP, FORP, FCFRP, FFCLRP, EERP e 04 

da PCARP (02 do Serviço de Áreas Verdes e 02 do Serviço da Guarda Universitária), 

02 da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, 02 da Fundação para a Conservação e 

a Produção Florestal do Estado de São Paulo da Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente.  

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Instrução de solicitações de desenvolvimento de projetos de pesquisa, de 

ensino e de atividades de extensão;  

● Fiscalização das atividades de pesquisa, ensino e extensão;  

● Zelo pela manutenção da Floresta da USP, especialmente do Banco Genético 

nela contido;  



 

Relatório de Atividades 2008 

  

 57

● Proposição de planos para manejo da Floresta;  

● Colaboração com outras Comissões em propostas de políticas florestais para o 

Campus da USP/RP. 

 

�   Público alcançado 

Comunidade uspiana. 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Realização de reuniões devido à falta de quorum.  

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

Durante o ano de 2008, a Comissão de Reflorestamento teve 

dificuldades no quorum para a realização das reuniões, o que levou a Presidente da 

Comissão encaminhar proposta ao CORP para a sua extinção. A proposta foi 

discutida no Conselho, o qual deliberou pela retirada do item da pauta, devido ao 

relator verificar que não havia sido concluída implantação da Floresta e a necessidade 

de solicitar à Comissão informações complementares para subsidiar a tomada de 

decisão quanto ao assunto. 

O desafio para 2009 é a definição da situação atual da Comissão e as 

reformulações necessárias para sua atuação. 

 

 

Comissão Interna do Programa de Acesso às Faixas II e III – PAC – 2ª etapa - 

2008  

 

�   Missão 

A Comissão Interna do PAC tem por finalidade colaborar no sentido de 

exercer suas competências estabelecidas nas normas do Programa de Acesso às 

Faixas II e III – PAC – 2ª etapa – 2008, atuando como interlocutora entre os 

funcionários e as bancas examinadoras, o Conselho do Campus de Ribeirão Preto 

(CORP) e o DRH, nos assuntos pertinentes ao PAC. 
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�   Recursos humanos 

● Servidores não docentes da PCARP já contemplados com acesso na 1ª etapa 

e/ou servidores não docentes que por algum motivo não estivessem em 

condições de acessibilidade às Faixas II e III dos grupos Básico, Técnico e 

Superior, conforme normas estabelecidas para a 2ª etapa do Programa. 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Ampla divulgação do PAC na PCARP; 

● Divulgação do prazo máximo para inscrição no Programa de Acesso e entrega 

da documentação pertinente no Órgão de Pessoal, tendo em vista os prazos 

estabelecidos pelo DRH e Cronograma de Implantação da 2ª etapa; 

● Confronto da inscrição de cada candidato para verificar se está de acordo com 

o perfil da função descrito no PCF para a faixa de sua candidatura, que 

compreende requisito e realização de atividades com os respectivos currículos, 

posicionando o Conselho do Campus de Ribeirão Preto (CORP) para efeito de 

homologação de inscrição; 

● Determinação do número de bancas examinadoras após estar de posse do 

número de funcionários inscritos por grupo; 

● Fornecimento de orientações relativas ao PAC; 

● Criação de três postos de plantões de dúvidas para orientar e esclarecer 

pessoalmente os eventuais questionamentos restantes dos funcionários da 

PCARP, às segundas e quartas-feiras, das 9h00 às 11h00, e às sextas-feiras, das 

15h00 às 17h00; 

● Criação de endereço eletrônico para esclarecimento de dúvidas no decorrer do 

PAC – 2ª etapa – 2008 (pac.pc@usp.br); 

● Providência da infraestrutura necessária para a Análise dos Currículos e 

Argüição de funcionários; 

● Providência de hospedagem para funcionários vindos de outros campi para 

participar das bancas examinadoras durante a realização dos trabalhos de 

Análise de Currículos e Argüição dos funcionários da PCARP; 

● Divisão dos funcionários por banca examinadora; 

● Convocação dos funcionários para arguição; 

● Convocação dos membros das bancas examinadoras. 
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A Comissão Interna do PAC da PCARP atuou no período de 17 de 

junho de 2008 a 20 de março de 2009. Nesse período, foram realizadas 08 (oito) 

reuniões ordinárias (incluindo a de Instalação e Posse dos membros), 15 (quinze) 

reuniões extraordinárias, e 01 (uma) reunião com os senhores Chefes das Seções, 

Diretores de Divisões e Assistentes Técnicos de Direção da PCARP. 

 

�    Público alcançado 

Servidores técnico-administrativos ativos, enquadrados nas funções da 

carreira USP nos termos da Resolução no 4.154/95, de 29/03/95, modificada pela 

Resolução no 5.019, de 08/05/2003, e em condições de acessibilidade às faixas II e III 

dos grupos Básico, Técnico e Superior, conforme normas estabelecidas para a 2ª 

etapa do Programa. 

 

�   Metas propostas 

● Subsidiar as decisões do CORP, sempre que solicitado; 

● Gerenciar e operacionalizar o Programa de Acesso na PCARP; 

● Atuar com transparência, democracia e clareza, para que os funcionários 

saibam optar com autonomia no sentido de reconhecerem a possibilidade de 

serem avaliados, sem que haja a dicotomia chefe-funcionário. 

 

�   Metas alcançadas 

● 321 funcionários aptos a participarem do Programa de Acesso às Faixas II e III 

– PAC – 2ª etapa – 2008. Veja resumo nas tabelas abaixo: 

 

Tabela 20 – Participantes 

Candidatos 
Inscritos 

Inscrições 
Homologadas 

Desistências Total de 
Participantes 

153 148 01 147 

 

Tabela 21 – Resultado Final 

Nível 
Faixa 

Pretendida 
Nº de Vagas 

Nº de 
Classificados 

Nº de 
Contemplados 

Básico III 14 64 14 
Técnico II 13 39 13 
Técnico III 11 27 11 
Superior II 04 11 04 
Superior III 02 06 02 
TOTAL - 44 147 44 
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● 9 (nove) bancas examinadoras, sendo: 1 banca para o nível Superior, 3 bancas 

para o nível Técnico, e 5 bancas para o nível Básico, de acordo com o número de 

inscritos no Grupo Superior, no Grupo Técnico e no Grupo Básico e também de 

acordo com o agrupamento de funções por família; 

● Cumprimento do cronograma do PAC. 

 

�   Dificuldades encontradas 

As dificuldades encontradas foram resolvidas com bom-senso, cautela, 

paciência, determinação e união dos membros da Comissão. 

 

�   Avaliação 

As metas propostas foram devidamente alcançadas. As diversas 

situações encontradas no decorrer do Programa, no tocante ao gerenciamento e à 

operacionalização, foram plenamente atendidas e solucionadas, devido à integração, 

harmonia e transparência existente entre a Comissão e o CORP. 

A Comissão, preocupada em atender as necessidades dos funcionários 

candidatos ao PAC, no sentido de terem boas condições para optar com 

discernimento e autonomia sobre a sua participação no Programa, criou postos de 

plantões de dúvidas em vários setores da PCARP, possibilitando-lhes assim, com 

essa inovação, uma participação mais consciente e efetiva no Programa. 

Para os membros, as competências atribuídas à Comissão 

representaram oportunidade de aprendizado e grande aquisição de experiência, 

devido à complexidade das várias atividades desenvolvidas ao longo de nove meses 

de trabalho intenso, minucioso e de suma importância para todos os envolvidos nesse 

processo. 
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2. DIVISÃO DE APOIO AO ENSINO E À PESQUISA - DVAPEP 

 

� 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 

● Coordenação e realização de atividades de relacionamento com os 

Serviços/Seções da Divisão; 

● Elaboração de projetos de interação da Universidade com a sociedade; 

● 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; 
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● Coordenação de Processos administrativos/sindicâncias sobre acidentes e 

outras infrações de trânsito; 

● Assessoria técnico-jurídica ao Gabinete; 

● Assessoria às Comissões do Serviço de Biotério, Serviço de Biblioteca, Seção 

de Oficinas de Precisão e Laboratório de Resíduos Químicos; 

● 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 interna e externa; 

● 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; 

● Padronizar tarefas para que os movimentos sejam mais simples e rápidos entre 

os serviços/setores da PCARP, assegurando alcançar os objetivos. 

 

�   Metas alcançadas 

● Projetos de Integração: 

- 3ª Festa do Livro da USP, realizada de 07 a 09/05 com as seguintes 

atividades culturais: 

▪ Lançamento do volume 14 do livro Poetas de Gaveta, com 

apresentação da peça “A História de Amor de Romeu e Julieta”, com a 

Cia. Cornucópia de Teatro; 

▪ Café Literário: "A Força da Palavra", com Isaías Pessotti e Menalton 

Braff; 
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▪ Palestra com Marisa Gianechini – "Mito Grego e Literatura 

Contemporânea”, e Nádia Gotlib – "Clarice Fotobiografia"; 

- I Concurso de Redação “Novos Talentos” da Festa do Livro do Campus USP 

Ribeirão Preto, realizado de 14/04 a 09/05, com entrega do prêmio em 16/06. 

- Projeto Café Ciência: 

▪ 26/03: Palestra com Pe. Francisco Jaber Zanardo Moussa, com o tema 

"Ciência e Religião na Atualidade"; 

▪ 30/04: Palestra com Prof. Dr. Benedito Antônio Lopes da Fonseca, com 

o tema “Noções Gerais sobre a Dengue"; 

▪ 28/05: Palestra com a Prof.ª Dr.ª Fátima Faleiros, com o tema “Dor – 

Quinto sinal vital”; 

▪ 02/07: Palestra com Prof. Dr. Orlando de Castro e Silva Junior, com o 

tema "Transplante de Fígado - Realidade e Perspectivas"; 

▪ 27/08: Palestra com Prof. Dr. José Geraldo Speciali, com o tema “Dor 

de cabeça: Quem não tem?”; 

▪ 17/09: Palestra com Dr. Marcos Hortes Nisihara Chagas, com o tema 

“Transtornos de Ansiedade”; 

▪ 05/11: Palestra com Dr. Silvio Antonio Franceschini, com o tema 

"Climatério"; 

▪ 03/12: Palestra com Prof. Dr. José Aparecido Da Silva, com o tema 

“Venha ser feliz com a gente!”. 

- Semana Nacional do Trânsito, em parceria com a TRANSERP, realizada na 

semana de 18 a 22/08/2008; 

- IV Caminhada da Saúde, realizada em 13/04, com 250 participantes; 

- VI Volta USP: corrida de 10 km, realizada em 15/06, com a participação de 

307 atletas; 

- III Caminhada da Primavera, no dia 14/09, com a participação de 250 

pessoas; 

- Colaboração à Homenagem à docentes e funcionários da USP 

descendentes de japoneses no Centenário da Imigração Japonesa, em 25/09; 

- I Simpósio de Atualização: “A Biomecânica e a Ergonomia na vida do 

trabalhador”, realizado no dia 07/11; 

- III Torneio Aberto de Xadrez do CEFER, realizado em 29/11, com 204 

jogadores; 
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- III Encontro de Celebridades Esportivas no Campus de Ribeirão Preto, 

realizado no dia 05/12; 

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

Prevenção de Doenças; 

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

Oficinas de Precisão e Laboratório de Resíduos Químicos; 

● Continuidade nos procedimentos para regulamentação da licença de 

funcionamento do Laboratório de Resíduos Químicos junto à CETESB; 

● Infraestrutura: 

- Aquisição de equipamentos, Conjunto Gerador, Sistema de ar condicionado, 

e implantação das instalações elétricas do prédio do Centro de Criação de 

Roedores SPF do Biotério Geral. 

 

�   Dificuldades encontradas 

Falta realizar os projetos de reforma e expansão do CEFER e do Centro 

Multidisciplinar de Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças, para melhor 

atendimento dos usuários. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

As metas propostas foram devidamente cumpridas e as atividades 

mencionadas comprovam com os esforços da DVAPEP na busca de um desempenho 

satisfatório. 

Realizar eventos tem sido um processo contínuo de interação com a 

equipe e uma avaliação constante para melhoria dos serviços. Um caminho que 

abrange emoções e uma filosofia voltada à qualidade de vida, o que propicia o 

cumprimento da missão da Divisão. 

Encontra-se na última etapa junto à CETESB a obtenção da Licença de 

Operação do Laboratório de Resíduos Químicos e estima-se para o primeiro semestre 

de 2009 a possibilidade de sua inauguração, resultado de planejamento, organização 

e supervisão. 

Projetos realizados no Centro Multidisciplinar de Promoção à Saúde e 

Prevenção de Doenças e no CEFER indicam uma crescente demanda de funcionários 

da USP e de novas propostas. 
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O projeto de expansão da Biblioteca Central foi aprovado pela COESF e 

sua execução depende de recursos financeiros. 

O projeto de desvinculação do Biotério Geral denominado CECAERP 

encontra-se em fase final de análise pela Reitoria e estima-se a inauguração do 

prédio do Centro de Roedores SPF para o primeiro semestre de 2009. 

As Comissões Assessoras dos setores de Oficinas de Precisão, 

Biblioteca Central, Biotério Geral e Laboratório de Resíduos Químicos mantém-se 

motivadas ao planejamento e supervisão das atividades. 

Dentre os desafios para 2009, pode-se citar principalmente a obtenção 

de recursos para as reformas e expansão do CEFER e da Biblioteca, além da 

implantação e prosseguimento de projetos de saúde pública desenvolvidos no Centro 

Multidisciplinar de Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças e a continuidade dos 

eventos elencados. Outro desafio é a inauguração do Laboratório de Resíduos 

Químicos e seus desdobramentos no que tange à elaboração de diretrizes 

administrativas, tendentes a divisão de custos e de responsabilidades com o apoio 

institucional. 

 

 

2.1 BIBLIOTECA CENTRAL 

 

�   Missão 

Manter a integração dos acervos bibliográficos e serviços, das Unidades 

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

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

de pós-graduação, cursos de graduação do Campus da USP de Ribeirão Preto, assim 

como ao público em geral. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 03 - Recursos humanos 

Nível Quantidade 
Básico 10 
Técnico  12 
Superior 17 
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Tabela 04 - Recursos materiais 

Tipo Quantidade 
Arquivo deslizante 01 
Fichário/gavetas 03 
Fichário/Kardex 08 
Estante 2002 
Gaveteiro de aço 03 
Computador 100 
Fax 01 
Impressora 16 
Impressora Multifuncional 01 

 
 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Alimentação de Bases de Dados nacionais e estrangeiras; 

● Aquisição de publicações por compra, doação e permuta; 

● Cadastramento da produção científica do corpo docente do Campus; 

● Comutação Bibliográfica; 

● Empréstimo domiciliar; 

● Seleção e preparo de publicações para encadernação; 

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

artigos de periódicos); 

● Processamento técnico de revistas, livros e teses; 

● Programas Cooperativos: 

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

- USP/SABER: Portal de teses e dissertações; 

- USP/ Sistema de Gestão de Qualidade e Produtividade; 

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

em Ciências da Saúde; 

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

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

Publicações Seriadas; 

- CIN/CNEN: Biblioteca participante do Catálogo Coletivo de anais e eventos; 

- ReBAP: Biblioteca participante da Rede Brasileira de Bibliotecas da área de 

psicologia; 

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

dados;  

● Visita orientada. 
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�   Público alcançado 

Docentes, alunos, funcionários e pesquisadores do Campus de Ribeirão 

Preto e a comunidade externa. 

 

Tabela 05 – Usuários 

Tipo Usuários Inscritos 

Docentes/Pesquisadores 827 

Alunos de Graduação 5.356 

Alunos de Pós-Graduação 2.670 

Outros 3.132 

Total Geral 11.985 

 

 

�   Metas propostas 

● Propor a modernização da Estrutura Organizacional da BCRP; 

● Propor reformas para a adequação física do prédio da Biblioteca; 

● Viabilizar a expansão de área física para salas de estudos em grupo e 

individual; 

● Ampliar vagas do estacionamento de funcionários; 

● 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; 

● Manter o site da BCRP atualizado; 

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

material bibliográfico; 

 

�   Metas alcançadas  

● Formação, desenvolvimento e preservação de coleções. 

Em 2008, a BCRP contou com recursos financeiros significativos para a 

formação e atualização das coleções de livros didáticos e revistas científicas. A verba 

para a aquisição de livros foi na ordem de R$ 230.688,00, e para renovações de 

assinaturas de revistas estrangeiras e nacionais chegou a R$ 1.420.579,46. 

Além disso, a continuidade do programa de conservação e preservação 

das coleções possibilitou a encadernação de 5.242 obras. 

● Atendimento aos usuários 
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O crescimento do número de vagas nos cursos de graduação e pós-

graduação proporcionou maior demanda aos serviços prestados pela equipe da 

biblioteca. O Setor de Circulação registrou nesse ano, 427.352 consultas ao acervo; 

efetuou 255.360 empréstimos domiciliares e 2.221 empréstimos entre bibliotecas. 

Vale destacar que, em 2008, o serviço de comutação bibliográfica 

obteve um brilhante desempenho ao atender 6.868 solicitações, perfazendo 74.743 

fotocópias. 

A BCRP também alcançou seu objetivo ao capacitar seus usuários para 

usufruírem, de forma eficaz, de todos os recursos disponíveis, por meio de palestras, 

treinamentos e visitas orientadas. 

 

Tabela 06 – Capacitação de Usuários 

Tipo Quantidade Nº.  Alunos Nº Horas 

Visita orientada 18 896 48 

Aulas a convite 18 480 60 

Disciplina da Unidade 02 94 120 

Palestras 03 190 06 

 Total 41 1.660 234 

 

 

Ainda com o intuito de servir de apoio ao ensino e à pesquisa, 7.354 

pesquisadores receberam orientações sobre como pesquisar em bases de dados, 

periódicos e livros eletrônicos. 

A normalização técnica de teses, dissertações, monografias bateu seu 

próprio recorde ao efetuar a correção de 14.357 referências bibliográficas de acordo 

com normas técnicas. 

 

● Apoio aos editores científicos para normalizar e disseminar as revistas 

científicas do Campus. 

A equipe da BCRP não tem medido esforços para a prestação de 

serviços de extensão, ao colaborar com os editores científicos de Psicologia, 

mediante a normalização dos artigos científicos, submetidos à publicação das 

revistas: Memoradum, Paidéia, Revista Brasileira de Orientação Profissional e Revista 

da SPAGESP. 
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● Parcerias com a Rede Latino-Americana e do Caribe de Informação em 

Ciências da Saúde e Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de Psicologia 

(ReBAP). 

Como resultado dessas parcerias, a BCRP foi responsável em 

disponibilizar 3.441 registros de teses, artigos científicos para alimentação de bases 

de dados na Biblioteca Virtual em Saúde e na Rede Brasileira de Bibliotecas da Área 

de Psicologia (ReBAP).  

 

● Tratamento da Informação 

A realização das atividades do Setor de Tratamento da Informação, 

como efetuar o processamento técnico de livros, periódicos, teses, produção científica 

e multimeios no Banco de Dados – DEDALUS, obteve altos índices de produtividade 

nesse ano. 

 

Tabela 07 – Acervo 

Tipo De Material Acervo em 2007 Cadastrados em 2008 Acervo Atual 

Livros, monografias e separatas 94.948 3.260 98.208 

Teses 13.125 854 13.979 

Periódicos-fascículos 468.638 7.209 475.847 

Produção Científica 67.181 5.627 72.808 

Monografias, memoriais 881 221 1.102 

Multimeios, CD-ROM, DVD 271 69 340 

Partituras 96 - 96 

Acervo Total 645.140 17.240 662.380 

 
 

�   Dificuldades encontradas 

● Aumento de usuários internos e externos, sem atualização do quadro de 

pessoal e espaço físico; 

● Inexistência de sistema interno de segurança pessoal e patrimonial. 

 

� Avaliação e desafios para o ano de 2009  

Como avaliação do ano de 2008, pode-se considerar que o excelente 

desempenho da equipe da BCRP e o apoio da DVAPEP foram determinantes para o 

alcance de resultados positivos, principalmente pelo alto índice de produtividade com 
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comprometimento e, pela participação dos funcionários em treinamentos e eventos, 

aprimorando a prestação de serviços à comunidade acadêmica.  

Além do desafio de formar (adquirir/ processar) o acervo bibliográfico e 

receber os calouros do curso de Educação Física e Esportes, sem alteração da nossa 

infraestrutura (espaço/recursos humanos) devemos reunir esforços, junto aos órgãos 

competentes, para alterar a estrutura organizacional da Biblioteca Central, a fim de 

adequá-la ao seu grande porte e dinamismo, representando a forma como as 

atividades estão divididas, organizadas e coordenadas atualmente, pois a atual 

estrutura, em vigor desde 1984, está inadequada, por centralizar e sobrecarregar as 

decisões e responsabilidades em apenas um Serviço e duas Seções. 

 

 

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 ambientais 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 08 - Recursos humanos 

Nível Quantidade 
Básico 06 

Técnico 10 

Superior 04 
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Tabela 09 – Recursos materiais 

Tipo Quantidade 
Microscópio ótico 01 
Microscópio estereoscópico 01 
Balanças 02 
Estufa de secagem 01 
Estufa bacteriológica 01 
Centrifuga 01 
Autoclave 02 
Fluxo laminar 01 
Sistema fotográfico para microscopia 01 
Microcomputador 05 
Estação de trabalho completa com cadeira 04 
Armário 04 
Impressora jato de tinta colorida 03 
Multifuncional a laser monocromática 01 
Multifuncional a jato de tinta colorida 01 
Estantes ventiladas para animais 10 
Mesa auxiliar 01 
Estação de troca para animais 02 
Autoclaves 720 litros 02 
Câmara de passagem 01 
Sistema de ventilação e climatização do ar ambiente 02 
Sistema de ventilação do ar ambiente 01 
Condicionadores de ar 04 
Grupo gerador (diesel e gasolina) 02 
Trator e carreta 01 
Máquina lava-jato 02 

 

 

�   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; 

● 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; 
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● Execução de processos clínicos, cirúrgicos e de eutanásia dos animais quando 

necessário, incluindo exames anatomopatológicos, parasitológicos e 

microbiológicos e seu controle mediante isolamento, identificação do agente 

causal e aplicação de medidas curativas quando necessário; 

● 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 para pesquisadores interessados; 

● Assistência e orientação técnica aos biotérios setoriais do Campus. 

 

�   Público alcançado 

Comunidade científica do Campus e comunidade externa.  

 

�   Metas propostas 

● Dar início a criação de ratos SPF e fornecimento à comunidade científica do 

Campus; 

● Padronizar as atividades de previsão, produção e fornecimento das espécies 

animais produzidas, a partir de programa informatizado disponibilizado on-line a 

todos os usuários; 

● Ampliar oportunidades de programas de capacitação e qualificação profissional; 

● Promover Treinamento dos recursos humanos e instalação de novos 

equipamentos para ampliação das atividades de produção de ratos e 

camundongos SPF no biotério de roedores SPF; 

● Propor a reforma e instalação de equipamentos do antigo prédio de criação de 

camundongos para produção de cobaias; 

● Promover a melhora da qualidade sanitária e do número de cobaias produzidas; 

● Solicitar a conclusão dos serviços de infra-estrutura (paisagismo, equipamentos 

e materiais) no novo prédio destinado à produção de roedores SPF; 

● Dar prosseguimento do estudo das necessidades de aproveitamento, captação 

e capacitação de recursos humanos para utilização no novo prédio destinado à 

produção de roedores SPF; 
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● Providenciar a aquisição de matrizes e reprodutores de camundongos das 

linhagens Balb/c e C57BL6, com certificação SPF; 

● Preservar os padrões genéticos e fisiológico dos animais, afim de obtenção de 

animais SPF, dentro da categoria sanitária 1, a partir da atual colônia de ratos 

Wistar. 

 

�   Metas alcançadas 

● Aquisição e instalação do sistema de climatização do biotério de roedores SPF; 

● Aquisição e instalação da rede elétrica do biotério de roedores SPF; 

● Conclusão da obra da Central de Utilidades, com todos os equipamentos e 

materiais necessários, inclusive grupo gerador de energia elétrica; 

● Aquisição de matrizes e reprodutores de camundongos da linhagem Swiss, com 

certificação SPF. 

 
As tabelas abaixo apresentam números relativos à produção de animais 

do Serviço de Biotério durante o ano de 2008: 

 
 

Tabela 10 - Consumo de Animais de Laboratório – 2008 

Espécies 
Unidades 

EERP FCFRP FFCLRP FMRP FORP Total 
Camundongo Balb-c 10 693 0 16426 391 17520 
Camundongo C57BL6 20 88 67 11062 55 11292 
Camundongo Swiss 40 5405 409 8251 345 14450 
Cobaia 0 18 1 806 180 1005 
Coelho 0 50 63 290 76 479 
Rato 240 9778 8102 37552 4676 60348 
Total 310 16032 8642 74387 5723 105094 

 
 

Tabela 11 - Demonstrativo Geral do Fluxo de Animais – 2008 

Espécies Produção Consumo Venda(*) Doação(**) 
Total 

Consumo, venda e doação 
Camundongo 45922 43262 739 185 44186 
Cobaia 1603 1005 80 0 1085 
Coelho 812 479 44 0 523 
Rato 76201 60348 1107 263 61718 
Total 124538 105094 1970 448 107512 
* 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”. 
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Tabela 12 - Consumo de Maravalha pelas Unidades do Campus e pelo Serviço de Biotério – 2008 

Unidades Consumo (Kg) 
EERP 583 
FCFRP 0 
FFCLRP 4172 
FMRP 15876 
FORP 8681 
Subtotal das Unidades 29312 
Serviço de Biotério 86000 
Consumo Total 115312 

 
 

Tabela 13 – Consumo de Ração em quilos no âmbito do Campus 

Usuários Roedores Coelho Cobaia Ovino Cão 
Unidades 73420 5480 1760 0 765 
Serviço de Biotério 92800(*) 16360 9640 680 135 
Total 166220 21840 11400 680 900 
* Somatório da ração Guabi, Nuvital e Nuvital medicada consumida por camundongos e ratos. 

 
 

�   Dificuldades encontradas 

● Quadro defasado de funcionários; 

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

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

reformas; 

● Falta de programas de capacitação e de qualificação profissional. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

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 a equipar o Biotério para garantir a produção de animais 

com excelência. 

Será concluída em 2009 toda infra-estrutura do biotério de roedores 

SPF, restando, porém, a aquisição de equipamentos para a produção dos animais. A 

FINEP já disponibilizou os recursos financeiros para a aquisição de autoclaves e 

lavadora de caixas, restando apenas seu repasse à FUSP. Um desafio será a 

aquisição das unidades isoladoras, estantes ventiladas e microisoladores, para 

finalizar o biotério de roedores e, dessa forma alcançar a plena capacidade de 

produção. 
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A partir da instalação provisória para a criação de cobaias, pode-se 

proporcionar o aumento da produção desses animais para o atendimento da 

demanda, porém está longe de um ambiente ideal para o bem-estar dessa espécie. 

O desafio maior será conciliar as duas produções de ratos, convencional 

e SPF, com o limitado número de funcionários, e ainda, finalizar a criação mais antiga 

sem prejuízo aos usuários e a pesquisa. 

Para 2009, um programa de prevenção e manutenção dos 

equipamentos instalados deverá estar implantado, com recursos humanos suficientes 

e especializados para a função, bem como materiais e equipamentos sobressalentes 

em caso de pane elétrica. 

 

 

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 14 – Recursos humanos 

Nível Quantidade 
Básico 07 
Técnico - 
Superior 09 

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

 

 

Tabela 15 - 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 Tatame 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 
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Tabela 16 - Recursos Materiais 

Materiais Quantidade Materiais Quantidade 
Adutor 01 Desenvolvimento 01 
Anilhas de 1 Quilo 11 Disco de Arremesso 08 
Anilhas de 2 Quilos 09 Esfigmomanômetro 01 
Anilhas de 3 Quilos 15 Espaguete p/ Natação 20 
Anilhas de 4 Quilos 15 Gladiador 11 Estações 01 
Anilhas de 5 Quilos 15 Glúteo 01 
Anilhas de 10 Quilos 06 Halteres de mão  18 pares 
Anilhas de 15 Quilos 06 Medicine Ball  10 
Anilhas de 19 Quilo 06 Mesa p/ musculação 01 
Anilhas de 25 quilos 04 Mesa Romana 01 
Balança de Bio impedância 01 Mesa Scott 01 
Barra de Halteres 0,40 mts. 10 Nadadeiras  2 
Barra de Halteres 1,80 mts. 06 Palmar 25 
Blocos de Partida 08 Panturrilha 01 
Bolas de Basquete 10 Peitoral Dorsal 01 
Bolas de Futebol de Campo 07 Pesos de Arremesso 10 
Bolas de Futebol de Salão 06 Polibóias 22 
Bolas de Handball Fem. 00 Prancha para Natação 42 
Bolas de Handball Masc. 11 Presilhas para anilhas 18 
Bolas de Tênis de Campo 33 Pull Over 01 
Bolas de Vôlei 23 Sarrafo de Salto Altura 01 
Bolas de pólo aquático 06 Simetrógrafo 01 
Caneleiras 20 pares Supino Declinado 01 
Coletes de Hidroginástica 33 Supino Inclinado 01 
Colchonete para Ginástica 45 Suporte de Anilhas 01 
Halteres triangulares de mão 19 pares Microcomputador 06 
Tornozeleiras  15 pares Impressora 04 

 

 

�   Principais atividades desenvolvidas. 

● Oferecimento de cursos de atividades físicas; 

● Expedição de carteirinhas; 

● Colaboração em eventos; 

● Desenvolvimento dos Programas de Extensão Universitária; 

● Desenvolvimento de parcerias com Unidades de Ensino da USP; 

● Colaboração e Execução de Projetos Esportivos de Parcerias Comunitárias; 

● Apoio acadêmico às Unidades do Campus. 
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�   Público alcançado 

Docentes, alunos, funcionários e pesquisadores do Campus de Ribeirão 

Preto e a comunidade externa. 

 

� Metas propostas 

● Proporcionar conhecimentos teóricos e práticos de ensino por meio dos 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. 

● Garantir condições favoráveis para o desenvolvimento e colaboração das 

atividades de pesquisa das Unidades de Ensino do Campus. 

● Promover a capacitação dos funcionários e professores para o aperfeiçoamento 

e aprimoramento das propostas do CEFER. 

● Projetos de ampliação das instalações, locais e equipamentos utilizados no 

CEFER;  

● Planejar e consolidar a promoção de eventos desportivos, recreativos, sociais e 

culturais aos usuários e comunidade externa. 

 

�   Metas alcançadas 

Atividades de Ensino  

No ano de 2008, foram desenvolvidos os seguintes cursos no CEFER, 

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

 

Tabela 17 - Cursos oferecidos 
Curso Quantidade de Turmas 

Condicionamento Físico Aquático 01 
Natação Aperfeiçoamento 05 
Natação Iniciação 13 
Atletismo 01 
Futsal Feminino 01 
Futsal Masculino 03 
Tênis Iniciação 02 
Voleibol Aperfeiçoamento 02 
Voleibol Feminino 01 
Aeróbica e Localizada 01 
Caminhada e Alongamento 02 
Condicionamento Físico Feminino 01 
Condicionamento Físico Geral 03 
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Ginástica Postural 05 
Ginástica Geral 01 
Hatha Yoga 03 
Musculação Feminina 02 
Musculação 01 
Total de Turmas 48 

 

Tabela 18 - Origem do Aluno 

Tipo 1º semestre 2º semestre TOTAL 
Graduandos 492 363 855 
Pós-Graduandos 214 166 380 
Docentes 53 42 95 
Funcionários 132 117 249 
Total 891 688 1579 

 

Tabela 19 - Alunos Inscritos 

Tipo de atividade 1º semestre 2º semestre TOTAL 
Atividades Aquáticas 492 363 855 
Atividades Esportivas 214 166 380 
Atividades Físicas 53 42 95 
Total 891 688 1579 

 

 

● Educação Física Optativa  

A Educação Física Optativa foi ministrada aos alunos de graduação, nos 

períodos de 25/02 a 05/07/2008 e de 04/08 a 13/12/2008.  

 

Tabela 20 - Alunos Inscritos na Educação Física Optativa 

Curso 1º semestre 2º semestre Total 
FORP - - - 
FFCLRP 21 15 36 
Total 21 15 36 

 

● Programas de Extensão Comunitária 

- Voleibol Infantil 

Aprendizado básico das técnicas individuais e coletivas, preparando o 

aluno para jogos e torneios de turmas masculinas e femininas. Conteúdo: exercícios 

de treinamento do voleibol para iniciantes na faixa etária de 9 a 13 anos. 

- Caminhada da Saúde 

Proporcionar conhecimentos por meio de protocolo simples e científico 

com critérios metodológicos para a execução da caminhada, buscando benefícios 
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para a saúde. Conteúdo: programa de caminhada com intensidade, duração e 

freqüência, com exercícios de alongamentos antes e depois da atividade. 

- Reeducação Alimentar 

É um programa multidisciplinar destinado aos funcionários da Prefeitura 

do Campus, com o objetivo de demonstrar a importância da prática regular do 

exercício físico na melhoria da qualidade de vida, bem como coadjuvante da perda de 

peso. Conteúdo: exercícios de resistência aeróbica, fortalecimento muscular 

localizado, flexibilidade e equilíbrio. 

- Ginástica para Gestantes 

Aulas de ginástica localizada para mulheres a partir da 12º semana de 

gestação, direcionada para comunidade da USP e que estejam fazendo o pré-natal no 

SISUSP. Para comunidade externa, as alunas devem apresentar um atestado do 

obstetra autorizando a prática. Conteúdo: ênfase nos exercícios de alongamento para 

melhorar a resistência da gestante durante a gravidez. 

- 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, por meio de atividades físicas e esportivas, 

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

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

Postural. 

 

Tabela 21 - Alunos Inscritos nos Programas de Extensão Comunitária em 2008 

Programas 1º semestre 2º semestre Total 
Voleibol Infantil 23 30 53 
Caminhada Da Saúde 36 31 67 
Ginástica Postural 19 23 42 
Reeducação Alimentar 15 06 21 
Ginástica Para Gestantes 01 05 06 
Voleibol Adaptado à Terceira Idade 25 25 50 
Natação Adaptada à Terceira Idade - 18 18 
Musculação Terceira Idade 15 15 30 
Yoga Terceira Idade 20 23 43 
Total 154 176 330 
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● Programa de Férias 

Atividades físicas, esportivas e recreativas desenvolvidas nos meses de 

janeiro e fevereiro de 2008, destinado aos funcionários, docentes e alunos do 

Campus. 

Tabela 22 - Programa de Férias 

Cursos Nº. de participantes 
Aeróbica e Localizada 19 
Caminhada da Saúde 14 
Condicionamento Físico Aquático 14 
Musculação Feminina 24 
Musculação 09 
Natação Iniciação 09 
TOTAL 89 

 

 

● Núcleo de Atendimento aos Usuários do CEFER (NUAU) 

O CEFER disponibiliza à comunidade o Núcleo de Atendimento ao 

Usuário, que tem a finalidade de orientar, assessorar e aperfeiçoar as necessidades 

individuais dos seus participantes, contribuindo para o desenvolvimento harmônico da 

saúde. 

Compete ao NUAU oferecer tipos especializados e personalizados de 

atividades aquáticas, físicas e esportivas, de acordo com os recursos e 

disponibilidade das instalações do CEFER. 

 

Tabela 23 - Atendimentos e Orientações do NUAU em 2008 

Atividades Oferecidas 1º Sem 2º Sem Total 
Musculação 35 35 70 
Musculação Feminina 10 10 20 
Natação Aperf. 06 - 06 
Natação Iniciação 07 07 14 
Tênis De Campo 06 - 06 
Total 64 52 116 

 

 

Atividades Administrativas 

● Colaboração em eventos esportivos e culturais realizados no CEFER em 2008; 
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Tabela 24 - Participantes em eventos 

Título do Evento Público Estimado 
CiclistiCoc  3000 
Jogos industriários do SESI 300 
Feira da Sucata e da Barganha 3000 
Torneio de Futebol de Salão – AMERERP 200 
Policia Militar 550 
Campeonato Paulista de Rugby 50 
Campeonato do Interior de Rugby 120 
Campeonato Atletismo Máster - ARPAM 400 

 
 
● Reservas das Instalações Esportivas 

Os espaços do CEFER são organizados mediante agendamento, e as 

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

para a comunidade USP e solicitações diárias. 

 

Tabela 25 - Reservas das Instalações Esportivas no ano de 2008 

Instalações esportivas Número de Reservas 
Local Semestrais Diárias Total 

Campo de Futebol Oficial 02 14 16 
Campo de Futebol Society - 46 46 
Ginásio de Esportes 03 32 35 
Piscina 08 06 14 
Pista de Atletismo - 16 16 
Quadra de Tênis 02 08 10 
Quadra Externa Coberta  18 330 348 
Quadras Externas Descobertas 09 329 338 
Sala 6 (Espelho) 10 03 13 
Sala 7 (Tatame) 15 07 22 
Total 67 791 858 

 

● Carteirinhas expedidas 

 
Tabela 26 – Carteirinhas expedidas em 2008 

Tipo Total 
Amarela: Comunidade USP 413 
Verde: Comunidade Externa 116 
Total 529 

 

 

Eventos Realizados em 2008 

● I Encontro dos Educadores em Práticas Esportivas da USP, realizado no dia 

22/02; 
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● III Festival de Atletismo do CEFER, realizado em 26/03, com 24 participantes; 

● III Festival de Natação do CEFER, realizado no dia 05/04, com 10 participantes; 

● IV Caminhada da Saúde, realizada em 13/04, com 250 participantes; 

 

 
IV Caminhada da Saúde 

 

● III Torneio de Futsal Feminino do CEFER, realizado no período de 17/05 a 

29/06, com a participação de 08 equipes, totalizando 88 atletas; 

● VI Volta USP: corrida de 10 km, realizada em 15/06, com a participação de 307 

atletas; 

 

 
VI Volta USP 

 

● XIV Torneio de Futsal Masculino, realizado no período de 16/08 a 29/11, com a 

participação de 30 equipes, totalizando 309 atletas; 

● V Torneio de Tênis do CEFER, realizado de 08/09 a 19/11, com 28 atletas; 

● III Caminhada da Primavera, no dia 14/09, com a participação de 250 pessoas; 

● IV Festival de Natação, em 08/11, com 6 atletas; 
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● III Torneio Aberto de Xadrez do CEFER, realizado em 29/11, com 204 

jogadores; 

● III Encontro de Celebridades Esportivas de Ribeirão Preto, realizado em 05/12, 

com 67 homenageados e aproximadamente 200 participantes. 

 

Colaboração em Desenvolvimento de Pesquisas 

O CEFER colaborou em pesquisas para trabalhos de iniciação científica 

e projetos de mestrado (“O Chi Kung aplicado no aprendizado da respiração no 

canto”); coleta de dados para o Projeto de pesquisa “Análise da oscilação postural 

multisegmentar em indivíduos jovens e idosos obesos e não obesos”. 

 

Capacitação dos Funcionários e Professores do CEFER em 2008 

● Participação de 4 Educadores no “2º Congresso de Educação Física da 

UNAERP”; 

● Participação de 6 Educadores e 2 funcionários no “I Curso de Capacitação em 

Suporte Básico de Vida do Campus de Ribeirão Preto”; 

● Participação de 2 Educadores no “XI Encontro AAARL de Medicina Esportiva”; 

● Participação de um funcionário no “Curso de Mergulho Básico, realizado na 

Universidade Estadual Paulista de Ribeirão Preto e com aulas práticas na cidade 

de Parati no Estado do Rio de Janeiro”; 

● Participação de um Educador como palestrante na XIX SIPAT (Semana Interna 

de Prevenção de Acidentes de Trabalho) do Campus de Ribeirão Preto. 

 

Projetos de Parcerias com Unidades da USP 

● Programa Saúde da Família 

Desde 2000 está sendo realizada parceria com o Departamento de 

Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto para atender aos 

usuários dos Núcleos Saúde da Família no bairro de Sumarezinho, em Ribeirão Preto. 

Conteúdo: Exercícios aeróbicos, resistência muscular, de equilíbrio e alongamentos, 

atividades recreativas e programas complementares. 

● Programa de Reabilitação Cardíaca 

Em parceria com o Departamento de Medicina Social do Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto, o CEFER cede o uso da Pista de atletismo e os 
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Educadores em Práticas Desportivas para a realização do programa que visa à 

reabilitação de pacientes cardiopatas. 

 

Tabela 27 - Participantes em Projetos de Parceria com Unidades da USP no ano de 2008 

Cursos 1º semestre 2º semestre Total 
Programa Saúde da Família 52 60 112 
Programa de Reabilitação Cardíaca 60 60 120 
Total 102 120 232 

 

 

● Laboratório de Fisioterapia Cardiovascular 

Nesse laboratório são realizadas avaliações e execuções de programas 

cardiovasculares de responsabilidade do Prof. Dr. Hugo Celso Dutra de Souza do 

Departamento de Biomecânica, Medicina e Reabilitação do Aparelho Locomotor da 

FMRP. 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Piscina não aquecida, que proporciona evasão nos cursos e treinamentos no 

inverno e outono; 

● Falta de um profissional especializado para o tratamento da água da piscina;  

● Falta de recursos para a ampliação das instalações dos espaços esportivos; 

● Falta de peças de reposição para a manutenção dos aparelhos de musculação 

que são antigos. 

● Quadro defasado de funcionários; 

● Atender ao aumento da demanda em cursos noturnos. 

  

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

Apesar de serem comuns as dificuldades para a obtenção dos objetivos 

propostos, é importante refletir e aceitar novos desafios para 2009, com propostas e 

sugestões que poderão beneficiar as atividades relacionadas à Educação Física, tais 

como: 

● Aumentar o elenco de eventos comunitários por meio de torneios esportivos e 

encontros culturais para públicos específicos e em geral. 
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● Ampliar a infra-estrutura com a elaboração de um Projeto para a criação de uma 

academia ao ar livre e aquisição de novos aparelhos e equipamentos para a sala 

de musculação. 

● Propor o aumento da oferta de educação física optativa nas Unidades de 

Ensino do Campus de Ribeirão Preto. 

 

Diante dessas considerações e na expectativa de valorizar a Educação 

Física e o Esporte como elemento fundamental no desenvolvimento harmônico e 

equilibrado da saúde humana, o CEFER está estimulado a continuar a sua 

caminhada, apoiados por funcionários, professores e diretorias da PCARP, para que 

os sonhos sejam amplamente realizados em benefício dos usuários da Universidade 

de São Paulo.  

Que o processo de trabalho da Educação Física, amparada pela 

Universidade, seja uma reconstrução do conhecimento prático e teórico na 

transformação do ser humano. 

 

 

2.4 CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE 

DOENÇAS 

 

�   Missão 

Propor saúde por meio de ações educativas e preventivas buscando a 

melhoria da qualidade de vida dos funcionários. 

 

�   Recursos humanos  

Tabela 28 – Recursos humanos 

Nível Quantidade 
Básico  - 
Técnico  02 
Superior  - 

 

� Principais atividades desenvolvidas 

● Estabelecimento de normas e procedimentos para utilização e consecução dos 

projetos de pesquisa (critérios para aceitação, manuseio éticos das informações 

coletadas, análise da viabilidade dos projetos de pesquisa); 
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● Oferecimento aos alunos das Unidades sediadas no Campus um campo de 

estágio; 

● Identificação necessidades e buscar ações multidisciplinares e 

multiprofissionais que possibilitem a promoção da saúde e a prevenção de 

doenças;  

● Contribuição de atividades práticas educativas aos alunos, sob a coordenação 

de um docente em projetos especiais; 

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

aos projetos desenvolvidos no Centro; 

● Coordenação dos agendamentos de funcionários envolvidos nos projetos; 

● Agendamento das atividades relacionadas aos projetos; 

● Visitas às Seções para acompanhamento das atividades desenvolvidas; 

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

 

�   Metas propostas 

● Dar prosseguimento no Projeto de Reeducação Alimentar; 

● Concluir a 4ª fase do Projeto de Fisioterapia na Prevenção de Doenças e 

Promoção da Saúde do Trabalhador do Campus; 

● Iniciar a 2ª fase do Projeto “Intervenção Fisioterapêutica na Prevenção e 

Controle das Doenças Crônico-degenerativas com Implicações Cardiovasculares; 

● Continuar o Projeto “Promoção Desenvolvimento Saudável”; 

● Iniciar a 4ª fase do Projeto Prevalência Arterial e outros Fatores de Risco 

Cardiovasculares para Doenças Cardiovasculares em Servidores da Prefeitura do 

Campus Administrativo de Ribeirão Preto; 

● Reforçar a ação comunitária; 

● Disponibilizar um consultório dentário para desenvolvimento de ações de saúde 

bucal; 

● Buscar novos projetos e propostas. 

 

�   Metas alcançadas 

● Ampliação do Projeto de Reeducação Alimentar para docentes, alunos e 

dependentes de funcionários. O projeto é coordenado pela Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto em parceria com o CEFER. No prosseguimento 

dessa atividade, a ampla divulgação do programa resultou em uma extensa lista 
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de pessoas interessadas. Foram assim, criados mais dois grupos em períodos de 

10 a 12 semanas favorecendo mais 33 inscritos, sendo 18 funcionários no 

primeiro semestre e 15 no segundo semestre; 

● Implantação da 4ª fase do Projeto de Fisioterapia na Prevenção de Doenças e 

Promoção da Saúde do trabalhador do Campus, com a realização de um ciclo de 

Palestras com a participação dos alunos de graduação para formação e 

esclarecimento do grupo. Projeto coordenado pela Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto; 

● Conclusão do Projeto Prevalência Arterial e outros Fatores de Risco 

Cardiovasculares para Doenças Cardiovasculares em Servidores da Prefeitura do 

Campus Administrativo de Ribeirão Preto (3ª fase); 

● Conclusão do Projeto “Intervenção Fisioterapêutica na Prevenção e Controle 

das Doenças Crônico-degenerativas com Implicações Cardiovasculares (1ª Fase), 

sob a coordenação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto;  

● Implantação do Projeto “Promoção Desenvolvimento Saudável”, coordenado 

pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto;  

Aquisição de 01 Impressora jato de tinta, 01 Oto-oftalmoscópios e 01 Otoscópio. 

- Parceria com o CEFER em todos os eventos, inclusive para o I Encontro 

com Educadores Técnicos Desportistas da USP, realizado em 22/02; 

● Atividades e Palestras Realizadas em 2008: 

- Apresentação do projeto de extensão do curso de Fisioterapia, com 17 

participantes; 

- Palestra Doenças do trabalho – ergonomia e ginástica laboral, com 14 

participantes; 

- Palestra Doenças Respiratórias, com 14 participantes; 

- Palestra – Fisioterapia do Trabalho – Ginástica laboral e analise ergonômica, 

com 10 participantes; 

- Palestra do SESMT: “Palestra Normas reguladoras e vacinas”, com 28 

participantes; 

- Palestras do SESMT sobre “CAT/EPIs”, em 07 e 14/05, 24/06, 26/11, 03 e 

15/12; 

- Palestras do SESMT para os membros da CIPA em 09 e 13/05; 

- Palestra do SESMT: “Programa e Controle Médico e Saúde Ocupacional”, 

em 20/05 e 28/11; 
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- Palestra do SESMT: “Brigada de Incêndio”, nos dias 02, 03, 04, 22, 23 e 

24/07; 

- Palestra do SESMT: “Aposentadoria”, com 20 participantes; 

- Curso de Treinamento sobre Resíduos Químicos, nos dias 23/09 e 02/12; 

- Palestra “Segurança no Trabalho”, com 44 participantes; 

- Palestra “Normas Reguladoras”. 

 

�   Dificuldades encontradas 

Falta de recursos financeiros para atendimento aos projetos de reformas 

do Centro Multidisciplinar e aquisição de equipamentos imprescindíveis ao 

desenvolvimento das atividades. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

O Centro Multidisciplinar de Promoção à Saúde e Prevenção de 

Doenças iniciou suas atividades desse ano e tem trabalhado com projetos de 

pesquisa que visam à aplicação desses conhecimentos na obtenção de melhor 

qualidade de vida aos funcionários da PCARP. 

Avalia-se de forma bastante positiva o esforço despendido para equipar 

este Centro a fim de garantir conforto e privacidade aos participantes. Assim, 

resultados satisfatórios foram alcançados no que diz respeito às atividades aqui 

desenvolvidas. 

Diante dessas considerações, a meta para o ano de 2009 é a criação da 

infraestrutura necessária ao desenvolvimento da segunda fase das ações de saúde 

bucal do projeto “Saúde Bucal para Funcionários do Campus de Ribeirão Preto: 

Programa Educativo de Prevenção ao uso de Prótese e sua Manutenção”, da 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, além da expansão dos projetos com 

ampla divulgação aos usuários. 
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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 e promover 

a redução, reciclagem e recuperação dos resíduos químicos gerados nas atividades 

de ensino e pesquisa desenvolvidas no Campus. 

 

� Recursos Humanos e Materiais 

 

Tabela 29 – Recursos humanos 

Nível Quantidade 
Básico  - 
Técnico  02 
Superior  01 

 

Tabela 30 – Recursos Materiais 

Tipo Quantidade 
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 03 
Manta aquecedoras com balão de capacidade para 12 L 03 
Manta aquecedora com balão de 5 L 01 
Manta aquecedora com balão de 2 L 02 
Manta aquecedora com balão de 1 L 01 
Medidor de pH (pHmetro) digital PG 2000 02 
Bomba de vácuo TE-058 01 
Agitador de tubos AP 56 01 
Destilador de água 01 
Banqueta para laboratório 06 
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 armazenamento de ácidos e bases 04 
Mufla EDGCON 3P 01 
Capela de Exaustão 01 
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Cromatógrafo a gás Shimadzu GC - 2010, com detector por ionização 01 
Microcomputador para geração de gráficos 02 
Impressora colorida para geração de gráficos 01 
Espectrofotômetro UV-Visível Boeco Mod S-22 01 
Potenciostato/galvanostato PGSTAT30 ECOCHIMIE com módulo FRA 
para impedância faradaica 

01 

Módulo SCANGEN acoplado a um microcomputador 01 
Refratômetro Carl Zeiss 01 
Cadeira giratória para escritório 05 
Aparelho de ar condicionado 02 
Armário em aço tipo arquivo com 04 gavetas 01 
Armário de madeira com prateleiras e 02 portas 01 
Aparelho Hub 24 plus C5e 01 
Impressora 03 
Microcomputador 03 
Conjunto de mesa em epóxi para escritório 03 
Armário de chapa de aço, tipo corta-chamas 16 
Carrinho de polietileno de alta densidade fechado e com tampa 01 
Caixa interligada para tratamento de água residual 02 

 

Tabela 31 – Distribuição da área física 

Tipo Quantidade 
Laboratório 02 
Sala de Apoio Técnico 01 
Sala de Equipamentos 01 
Entreposto 01 
Tanque interligado para tratamento e diluição de 
compostos orgânicos e inorgânicos 

03 

Abrigo em alvenaria para comportar cilindros de gases 
comprimidos 

02 

Área Total 780m2 

 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Gerenciamento, tratamento e descarte de Resíduos Químicos. 

● Orientações e informações prestadas às Unidades do Campus sobre o 

Programa de Gerenciamento de Resíduos Químicos, por meio de cursos, 

palestras, visitas técnicas; 

● Coleta mensal de resíduos químicos nas diversas Unidades do Campus; 

● Supervisão de trabalhos de estagiários bolsistas. 

 

�   Metas propostas 

● Propor adequações físicas do laboratório para atender de forma segura 

garantindo melhores condições para os experimentos realizados. 
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● Criar uma rotina mensal de coleta de resíduos químicos recuperáveis dos 

laboratórios, destinados à recuperação no LRQ, e devolução do produto 

recuperado 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 

viável e de simples execução; 

● Auxiliar na minimização e eliminação segura de resíduos químicos passivos 

presentes nas diversas Unidades; 

● Orientar e treinar funcionários dos laboratórios geradores de resíduos químicos 

para a correta rotulagem e disposição deste material, seguindo as normas de 

segurança e incompatibilidade química entre eles; 

● Colaborar em campanhas e ministrar palestras envolvendo temas de educação 

ambiental nas Unidades, visando à orientação e divulgação do Programa de 

Gerenciamento de Resíduos Químicos; 

● Adquirir o Licenciamento Ambiental junto à CETESB; 

● Adquirir um equipamento para destruição de resíduos de acetonitrila. 

 

�   Metas alcançadas 

● Aquisição de um refratômetro; 

● Destilação de cerca de 1300 litros de solventes orgânicos, como xilol, etanol, 

metanol e acetona; 

● Destruição de cerca de 100 litros de resíduos, como fenol, formaldeído, brometo 

de etídio e diaminobenzidina; 

● Tratamento e descarte adequado de cerca de 80 kg de sais, ácidos e bases; 

● Encaminhamento para incineração de cerca de 1000 kg de resíduos químicos, 

previamente classificados/selecionados e embalados; 

● Participação dos funcionários do LRQ na “Conferência Macro Regional do Meio 

Ambiente – Bacia Hidrográfica do Rio Pardo e Bacia Hidrográfica do Sapucaí-

Mirim/Grande”, no dia 28 de fevereiro; 

● Participação no “Congresso Interdisciplinar – Saúde, Educação e Ambiente”, no 

período de 12 a 15 de junho, com apresentação do trabalho “Gestão de Resíduos 

Químicos da USP – Ribeirão Preto”; 
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● Participação na “V Semana da Engenharia Ambiental: Em Busca da 

Sustentabilidade Ambiental”, realizada de 06 a 10 de outubro, na cidade de São 

Carlos; 

● Construção de dois tanques de diluição com capacidade para 2000 litros para 

tratamento/destruição de grandes volumes de resíduos; 

● Início da coleta periódica de resíduos químicos nas Unidades geradoras; 

● Levantamento inicial dos resíduos químicos passivos e dos reagentes vencidos 

estocados nos diversos laboratórios de ensino e pesquisa das Unidades 

participantes do Programa de Gerenciamento de Resíduos Químicos; 

● Orientação e treinamento de funcionários que trabalham em laboratórios 

geradores de resíduos químicos; 

● Obtenção das Licenças Prévia e de Instalação junto à CETESB. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

Em 2009, além de dar prosseguimento às atividades iniciadas em 2008, 

o LRQ pretende obter o apoio efetivo das Unidades do Campus na aquisição de 

reagentes químicos para o tratamento de seus resíduos, manutenção dos 

equipamentos do Laboratório e para atender de maneira plena o Programa de 

Gerenciamento de Resíduos Químicos existente no Campus de Ribeirão Preto. 

Além disso, podem ser elencados como desafios para 2009: 

● Classificar e quantificar os resíduos químicos gerados nos diversos laboratórios 

de ensino/pesquisa das Unidades participantes do PGRQ; 

● Quantificar os resíduos químicos passivos e os reagentes vencidos estocados 

nos diversos laboratórios de ensino/pesquisa das Unidades participantes do 

PGRQ; 

● Criar um sistema de troca de reagentes entre as Unidades (Bolsa de Resíduos); 

● Realizar a manutenção de equipamentos como Cromatógrafo e Potenciostato e 

um treinamento para uso desses equipamentos, com o objetivo de utilizá-los no 

desenvolvimento de projetos de tratamento de resíduos químicos; 

● Reformular o site do LRQ de forma a facilitar o acesso da comunidade USP às 

informações sobre gerenciamento, tratamento e descarte de resíduos químicos. 
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2.6 OFICINAS DE PRECISÃO 

 

�   Missão 

Proporcionar apoio técnico e tecnológico às atividades de docência e 

pesquisa, prezando sempre pela excelência dos serviços, propiciando o 

desenvolvimento de projetos acadêmicos, que propiciem contínuos benefícios à 

sociedade. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 32 - Recursos Humanos 

Nível Quantidade 
Básico - 
Técnico 17 
Superior - 

 

Tabela 33 - Recursos materiais 

Tipo Quantidade 
Torno 05 
Fresadora 02 
Plaina 02 
Furadeira 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-15t 01 
Serra-Schneider 01 
Serra Circular para Acrílico 01 
Solda Elétrica 01 
Jato de Areia  01 
Prensa Excêntrica 12t 01 
Morsa – Brasfixo Mac 2 01 
Dobradeira Imag 01 
Compressor de Ar 02 
Osciloscópio 03 
Multímetro 04 
Fonte 03 
Freqüencímetro 01 
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Gerador de Áudio 01 
Furadeira 02 
Paquímetro 01 
Esmeril 01 
Decibilímetro 01 
Microcomputador 04 
Impressora 03 
Aparelho de Fax 01 
Armário para Arquivo 02 
Mesa de Madeira 02 
Armário de Madeira 01 
Cadeira para Escritório 03 

 

 

� Principais atividades desenvolvidas 

● Confecção de materiais e reparos de equipamentos em acrílico, principalmente 

nas áreas de eletroforese e radiologia; 

● Confecção e manutenção de materiais em chaparia, soldas em geral e serviços 

de pequeno porte em serralheria; 

● Confecção de aparelhos para laboratório, consertos de vidrarias danificadas e 

atendimento aos variados projetos de pesquisa; 

● Elaboração de projetos, construção e manutenção de equipamentos e sistemas 

especiais; 

 

�   Público alcançado  

Comunidade científica do Campus e Comunidade Externa. 

 

�   Metas propostas 

● Produzir equipamentos e materiais permanentes auxiliares, bem como realizar a 

instalação e conserto de equipamentos destinados ao apoio de ensino e 

pesquisa; 

● Propor melhorias de infraestrutura e recursos humanos para o setor. 

● Promover a capacitação e aprimoramento técnico dos funcionários; 

● Atualizar e expandir o parque de máquinas; 

● 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; 
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● Realizar anualmente o levantamento das atividades da Seção, nos seus 

aspectos técnicos, financeiros e de relevância social, e das deficiências e 

necessidades; 

● Revitalizar, expandir e divulgar dos serviços executados pela Seção. 

 

�   Metas alcançadas 

As tabelas abaixo apresentam os serviços executados pelas Oficinas de 

Precisão em 2008: 

 

Tabela 34 – Número de Atendimentos por Unidade 

Unidades Quantidade 
EERP - 
FCFRP 152 
FDRP 02 
FFCLRP 85 
FMRP 324 
HC  - 
FORP 51 
SVOI 03 
SISUSP 06 
Hemocentro 15 
CIRP - 
ECA - 
PCARP  82 
TOTAL 720 

 

Tabela 35 – Serviços Executados 

Serviços Quantidade 
Confecções de peças diversas 3871 
Consertos diversos 759 

 

● Participação dos funcionários em treinamentos e em visitas a feiras técnicas. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009  

O ano de 2008 pode ser avaliado como bastante positivo, uma vez que, 

os esforços realizados pela Administração e pela Comissão Assessora das Oficinas 

de Precisão possibilitaram a atualização e aperfeiçoamento dos funcionários da 

Seção, proporcionando, o alcance das metas e o aprimoramento dos serviços 

prestados à comunidade acadêmica. 
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Desafios: 

● Montar uma biblioteca técnica, visando ao aperfeiçoamento do trabalho 

executado; 

● Criar de mecanismos para estágio aos alunos de escolas profissionalizantes e 

universidades, no âmbito das Oficinas, como forma de extensão dos serviços à 

comunidade e intercâmbio de informações;  

● Estabelecer a avaliação dos serviços prestados, visando ao aprimoramento das 

atividades; 

● Dar Continuidade na adoção das diretrizes estabelecidas pela Comissão 

Assessora, promovendo a divulgação dos serviços prestados. 
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3. DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA - DVINFRA 
 

�   Missão 

Gerenciar e coordenar as atividades dos Serviços de Projetos, Obras e 

Fiscalização e Áreas Verdes, bem como prestar serviços de apoio de infraestrutura 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 05 
Total 85 

 

 

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 

 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Prestação de serviços de apoio de infraestrutura para as Unidades de Ensino e 

Órgãos Administrativos do Campus; 
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● Elaboração de projetos de infraestrutura (civil, elétrica e hidráulica); 

● Levantamento de áreas, impressão de plantas e mapas para as Divisões da 

PCARP e Unidades; 

● 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); 

● Acompanhamento e resolução de assuntos relacionados ao DAERP, CPFL e 

PMRP; 

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

distribuição de contas de água (DAERP) às cantinas, aos bancos, ao Museu e ao 

Brazilian Journal; 

● Encaminhamento e acompanhamento das análises mensais de água a 

Vigilância Sanitária e, quando necessário, ao DAEE; 

● Contato e organização de reuniões da Diretoria com a COESF - Coordenadoria 

do Espaço Físico da USP para análise e fiscalização de obras; 

●Encaminhamento de solicitações de aprovações de obras ao CONDEPHAAT; 

●Apoio e atendimento a eventos da PCARP e formaturas de todas as Unidades, 

com empréstimo e operação de som. Também na área de manutenção predial a 

montagem de tablados, cadeiras, mesas, cortinas e outros em formaturas; 

● 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. 
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�   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 a infraestrutura necessária à implantação da Faculdade de Direito de 

Ribeirão Preto e Escola de Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto; 

● Desenvolver programa de informática específico de dados de serviços e 

pedidos em geral da DVINFRA; 

● Propor às Unidades de Ensino e setores da PCARP para que as solicitações de 

mapas e plantas sejam feitos oficialmente (por escrito), com um mínimo de 

antecedência; 

● Propor melhoria e renovação da frota de veículos; 

● Propor a aquisição de equipamentos de informática, licenças de programas 

específicos de engenharia e a troca de monitores de 17” por maiores polegadas, 

LCD. 

 

�   Metas alcançadas 

● Implantação do Setor de Serviços; 

● 2ª Etapa do Biotério Central: instalação de ar condicionado e parte elétrica; 

● Reforma de 5 casas da Colônia; 

● Readequação da casa 31, da Rua Clóvis Vieira para o SISUSP Médico e 

Odontológico; 

● Reformas do SISUSP Médico e Odontológico; 

● Infraestrutura local, levantamento topográfico e sistematização viária para 

implantação da Escola de Educação Física e Esportes; 

● Reforma da casa 1 da Rua das Paineiras para a Escola de Educação Física; 

● Implantação de 1.000 metros de ciclovia; 

● Projeto de instalação elétrica da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto; 

● Reforma da quadra da Creche Carochinha e quadra de tênis do CEFER; 
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● Alteração da via de retorno da Rua Pedreira de Freitas com a Rua Prof. Dr. Ruy 

Barbosa Roselino; 

● Adequação de rotatória Rua Prof. Dr. Ruy Barbosa Roselino com a Rua Prof. 

Dr. Ernesto Giesbrecht; 

● Reforma em andamento de duas edículas da casa 7 da Rua Pedreira de 

Freitas; 

● Colocação de bocas de leão nos locais: Rua Prof. Dr. Ernesto Giesbrecht, Rua 

Prof. Dr. Aymar Baptista Prado, Rua Pedreira de Freitas, em frente a casa 3; 

● Colocação de boca de leão, com 22m de tubulação na Rotatória Central, com a 

Rua Prof. Clóvis Vieira; 

● Recebimento de 2904 pedidos/ano de serviços diversos encaminhados ao 

Serviço de Obras e Fiscalização, com a execução de 2.205 serviços (76%); 

● Encaminhamento de aproximadamente 1100 informações da DVINFRA em 

processos/protocolados as Unidades e setores da PCARP; 

● Conclusão de obras e reformas no Campus, com aproximadamente 3500m² de 

área reformada; 

● Acompanhamento de aproximadamente 60 visitas técnicas em obras; 

● Fiscalização de aproximadamente 70 obras. 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Quadro defasado de funcionários; 

● Número elevado de restrições médicas; 

● Estoque defasado de materiais básicos de construção; 

● Equipamentos de informática obsoletos; 

● Falta de desenvolvimento de um programa de informática específico para a 

DVINFRA; 

● Quantidade insuficiente de licenças AutoCAD; 

● Em dar continuidade ao atendimento às formaturas das Unidades; 

● Veículos antigos. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

São necessárias a regularização de materiais básicos de construção, a 

contratação de profissionais e aquisição de novos equipamentos como monitores LCD 

de maior polegada, aquisição de softwares Topograph, Concreto 100, Volare, Strap 
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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 infraestrutura oferecidos ao Campus. 

 

Desafios: 

● Elaboração do Plano Diretor para futuras expansões; 

● transposição da Av. Luigi Rosielo; 

● Implantação total do Setor de Serviços; 

● Implantação de Ciclovia; 

● Apoio à implantação da Escola de Educação Física e Esportes; 

● Apoio à implantação da Faculdade de Direito; 

● Implantação da 2ª etapa do Restaurante Central; 

● Infraestrutura básica: rede de abastecimento de esgoto e rede de coleta de 

águas pluviais. 

 

 

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 02 
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Tabela 06 – Recursos materiais 

Tipo  Quantidade 
Microcomputadores 07 
Impressoras 01 
Fax 01 
Máquina fotográfica digital 01 
Plotter 01 
Plotter HP 01 
Copiadora Canon 01 

 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Elaboração 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 de boletins, relatórios e pareceres técnicos; 

● Apoio e supervisão no treinamento dos funcionários e estagiários;  

● Fiscalização e coordenação na execução de projetos quando esses são 

elaborados por empresas contratadas; 

● Levantamento de áreas, impressão de plantas e mapas para as Divisões da 

PCARP e Unidades. 

 

�   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; 
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● Buscar melhoria no atendimento do Serviço. 

 

�   Metas alcançadas 

● Execução de 89% de serviços solicitados; 

● Treinamento de três funcionários em programa específico de engenharia 

“Revit”; 

● Contratação de 2 (dois) engenheiros, que inicialmente 1 (um) auxiliou no 

Serviço e posteriormente foi transferido para o Serviço de Obras e Fiscalização; 

● Melhoria no serviço com a troca de alguns equipamentos de informática. 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Quadro defasado de funcionários; 

● Falta de estagiários; 

● Falta de atualização dos equipamentos de informática; 

● Atendimento as Unidades e setores da PCARP, nas solicitações de mapas e 

plantas sem pedido oficial (por escrito) e antecedência mínima de dias; 

● Morosidade na aquisição de novos programas de engenharia. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

Em 2009 foram contratados 2 (dois) engenheiros civis, sendo que 

inicialmente 1 (um) auxiliou no Serviço e posteriormente foi transferido para o Serviço 

de Obras e Fiscalização, o que muito contribuiu no atendimento da grande demanda 

de solicitações feitas pelos vários setores do Campus, e também devido ao empenho 

da equipe. 

Como desafios reafirmam-se a necessidade de aumento do pessoal 

técnico, com a contratação de estagiários de engenharia civil e elétrica 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. 
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3.2 SERVIÇO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

 

�   Missão  

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 
Diretoria - - 01 
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 - 

Total 41 06 01 
 

 

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 

 

 

A maioria das Seções do Serviço de Obras e Fiscalização possuem 

sedes próprias: 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. 
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�   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; 

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

distribuição de contas de água (DAERP) as cantinas, bancos, Museu e Brazilian 

Journal; 

● Atendimento aos eventos da PCARP e formaturas das Unidades no 

fornecimento e operação do som. Também na área de manutenção predial a 

montagem de tablados, cadeiras, mesas, cortinas e outros em formaturas; 

● Encaminhamento de lâmpadas fluorescentes usadas e/ou quebradas para 

empresa terceirizada, visando a não degradação do meio ambiente.  

 

�   Público alcançado 

Unidades de Ensino e Prefeitura do Campus Administrativo de Ribeirão 

Preto. 

 

�   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; 
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● 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 

infraestrutura; 

● 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 

● Encaminhamento de 5.734 + 80kg de lâmpadas para reciclagem, conforme 

tabela abaixo:  

 

Tabela 09 – Lâmpadas encaminhadas para destinação final 

Tipo Quantidade 
Lâmpadas fluorescentes 5.734 
Lâmpadas vapor de mercúrio e 
similares/lâmpadas quebradas e similares. 

80 kg 

Total 5.734+80kg 

 

 

● 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; 

● Melhoria no acompanhamento de expansões do Campus; 

● Transferência, por tempo determinado, de um funcionário na área de 

fiscalização de obras e segurança do trabalho; 

● Encaminhamento de 127 contas de luz (CPFL) ao PURE/USP, distribuição de 

contas de água (DAERP) as cantinas, bancos, Museu e Brazilian Journal; 

● Conclusão de obras e reformas no Campus, com aproximadamente 3500m² de 

área reformada; 

● Recebimento de 2904 pedidos/ano de serviços diversos encaminhados ao 

Serviço de Obras e Fiscalização, com 76% de serviços executados (gráfico 1); 
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Gráfico 01 – Porcentagem de pedidos de providência atendidos pelas Seções 

E
L

É
T

R
IC

A
; 

6
9

,5
%

H
ID

R
Á

U
L

IC
A

; 
9

7
,1

%

S
E

R
R

A
L

H
E

R
IA

; 
7

1
,9

%

M
A

R
C

E
N

A
R

IA
; 

6
5

,1
%

R
E

F
R

IG
E

R
A

Ç
Ã

O
; 

6
7

,0
%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1

E LÉ TR IC A

HIDRÁULIC A

S E RRALHE R IA

MARCE NAR IA

RE F R IGE RAÇÃO

 

�   Dificuldades encontradas 

● Quadro defasado de funcionários; 

● Quadro de funcionários com afastamento e restrição médica; 

● 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 09 pedidos por dia); 

● Equipamentos de informática obsoletos; 

● Veículos antigos. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

Como avaliação do ano de 2008, pode-se considerar, novamente, 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 desafio para 2009 pretende-se: atender a um maior número de 

pedidos de providência; adquirir equipamentos mais modernos e trocar os veículos 
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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 nos projetos e instalações no Campus. Também como desafio há a 

implantação efetiva da infraestrutura do Setor de Serviços e acompanhamento as 

futuras expansões do Campus. 

 

 

3.3 SERVIÇO DE ÁREAS VERDES 

 

�   Missão 

Atender a manutenção das áreas comuns do Campus com relação à 

jardinagem, reflorestamento, serviço especial de poda e corte de árvores e controle 

fitossanitário.  

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 10 – 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 11 – Recursos materiais 
Tipo Quantidade Tipo Quantidade 
Microcomputador 04 Perfurador de Solo Tatu 01 
Impressora 02 Pulverizador Jato 01 
Fax 01 Roçadeira 16 
Trator Agrícola 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 

 

Tabela 12 – Relação de veículos 

Tipo Quantidade Ano 
Camionete JPX 01 1997/1998 

Kombi 01 1987 

Caminhão Basculante 01 1989 
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�   Principais atividades desenvolvidas 

● Coordenação e acompanhamento 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;  

● Manutenção da frota de Tratores e Implementos; 

● Produção de plantas ornamentais, para a formação e manutenção de jardins; 

● Formação e reforma 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; 

● Propor atualização dos equipamentos de informática; 

● Disponibilizar cursos e treinamentos aos servidores; 

● Dar suporte, executar e fiscalizar os serviços de áreas verdes prestados a todas 

as Unidades do Campus;  

● 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.  
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�   Metas alcançadas 

● Atendimento aos serviços de manutenção e limpeza de áreas verdes com 165 

pedidos de providências; 

● Incremento na produção de 55.000 mudas de essências nativas junto ao 

Viveiro, para atender às demandas do reflorestamento e plano de reposição 

florestal exigidas pelo DEPRN; 

● Plantio de 4.875 mudas para reposição de extrações de árvores no Campus 

conforme orientações da Comissão de Meio Ambiente; 

● Liberação, juntamente com a Comissão de Meio Ambiente/PCARP, de área 

para construção de via de acesso a Faculdade de Educação Física e Esportes e 

ECA; 

● 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; roçada externa manual e mecanizada em atendimento a limpeza de 

carreadores focando o controle de incêndios florestais no período de estiagem; 

● Atendimento de 06 ocorrências de incêndios no Campus, juntamente com os 

funcionários da Seção de Segurança, devidamente treinados em brigada de 

incêndio; 

● Manutenção e 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 78 vasos ornamentais e 12 jardineiras; 

● Plantio de 2.500 m2 de grama batatais no entorno de calçadas e rotatórias; 

● Realização de serviços florestais programados pela Comissão de 

Reflorestamento e executados pelo Serviço de Áreas Verdes, a saber: 

● Serviços com máquina: 

- 350 horas de roçada mecânica; 

- 123 horas de conservação de estradas e aceiros, utilizando trator de esteira 

com lâmina; 

● Serviços manuais: 

- 800 horas para controle de formigas; 
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- 500 horas para retirada de plantas invasoras em faixa interna de 30 cm do 

reflorestamento. 

● Material gasto: 

- 300 kg de formicida granulado; 

● Prestação de serviço de firma terceirizada:  

- 180 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. 

● 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 Infraestrutura e 

Administração.  

 

�   Dificuldades encontradas 

● Quadro defasado de funcionários; 

● Efetivo de servidores próprios e contratados são insuficientes para a demanda 

dos serviços prestados; 

● Reposição Frota de Tratores e equipamentos obsoletos, que demandam a 

renovação urgente, devido à quebra constante e dificuldade de encontrar peças 

de reposição no mercado. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

Em 2008 houve a dificuldade de organizar as tarefas, devido ao 

surgimento de serviços emergenciais e ainda em outras ocasiões por quebra de 

equipamentos defasados com tempo de vida útil ultrapassada, no entanto, pode-se 

fazer um balanço positivo das atividades desenvolvidas pelo Serviço nesse ano, foi 

possível realizar as atividades essenciais, mantendo a limpeza do campus, as áreas 

de jardinagem, realizando a manutenção das áreas de reflorestamento, poda e corte 

de árvores. 
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Desafios: 

● 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; 

● Auxiliar no desenvolvimento de um programa de tratamento paisagístico e 

ambiental no Campus; 

● Concluir a implantação do Projeto de Pista Ecológica para o CEFER; 

● Apoiar na implantação do Projeto Caminho dos Planetas do Mirante; 

● Concluir o plano de arborização para a Ciclovia; 

● Incrementar 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; 

● Auxiliar junto com Comissão de Meio Ambiente e DVINFRA, com projetos para 

construção de terraços e lagoas de contenção focando a macro e micro 

drenagem, no que tange a contribuição de águas pluviais; 

● Concluir, junto ao Serviço de Projetos da DVINFRA, a reforma e melhoria na 

utilização da água das nascentes denominada Minas. 
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4. DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DVADM 
 

�   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). 

 

�   Recursos humanos 

 

Tabela 01 – Recursos humanos da Divisão 

Nível Quantidade 
Básico 97 
Técnico 52 
Superior 02 
Total 151 

 

Tabela 02 – Recursos humanos da Diretoria 

Nível Quantidade 
Básico - 
Técnico - 
Superior 02 

 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Coordenação e acompanhamento das atividades das Seções e Serviços da 

Divisão, estabelecendo junto às chefias o planejamento das prioridades de 

trabalho;  

● Acompanhamento das metas estabelecidas pelas chefias viabilizando sua 

implementação; 

● Coordenação de trabalhos para implantação de sistematização e 

procedimentos; 
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● Gestão de contratos terceirizados de limpeza e de segurança (2º semestre de 

2008); 

● Coordenação de Processos Seletivos da PCARP e das Unidades de Ensino 

(Comissão de Processo Seletivo Centralizado); 

● Coordenação dos trabalhos de formação de equipe e de elaboração de 

procedimentos para fiscalização dos serviços terceirizados; 

● Coordenação da elaboração dos Projetos propostos pelas Seções e ou 

Serviços; 

● Realização da avaliação periódica da frota da PCARP para subsidiar decisões 

relacionadas à renovação de frota e manutenção preventiva/corretiva. 

 

�   Metas propostas 

● Buscar a constante comunicação entre os serviços/seções da Divisão 

Administrativa e os dirigentes visando à otimização dos serviços prestados; 

● Orientar as chefias na elaboração/avaliação de instrumentos de controle 

visando a análise de resultados dos serviços terceirizados (vigilância e limpeza); 

● 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 

● Coordenação dos trabalhos que implantaram a sistematização de informações 

sobre horas extras de motoristas; 

● Coordenação dos trabalhos que implantaram a sistematização de 

procedimentos para acompanhamento de processos administrativos e 

sindicâncias durante o 1º semestre de 2008; 

● Coordenação e implantação de Projeto de Treinamento de Gestão de 

Documentação para todas as Diretorias e Assistências da PCARP extensivo a 

todos os órgãos da Reitoria em Ribeirão Preto (Creche Carochinha/COSEAS; CJ-

RP; SISUSP; SESMT; Agência de Inovação; USP Recicla; Depto Música –

RP/ECA); 

● Reestruturação da infraestrutura, equipe, e de procedimentos de Gestão de 

Documentação da Seção de Expediente; 
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● Coordenação dos trabalhos de formação de equipe e de elaboração de 

procedimentos para fiscalização dos serviços terceirizados de limpeza predial (58 

prédios – 29.445,86m2), arruamento (55.535,50m2) e coleta de detritos em pátios 

e áreas verdes (617.226,68 m2), totalizando 702.208,04m2 de área contratada; 

● Estabelecimento de reuniões periódicas junto aos representantes da empresa 

contratada para os serviços de limpeza, para que seja feito o acompanhamento 

tanto da operacionalização dos trabalhos quanto da documentação contratual; 

● Coordenação da elaboração dos Projetos de Segurança propostos pelo Serviço 

de Guarda Universitária para as Unidades de Ensino visando o aprimoramento da 

infra-estrutura interna e de estacionamentos, avaliação de necessidades de 

implantação de alarmes e/ou câmeras de segurança; avaliação dos recursos 

humanos disponíveis específicos para os trabalhos de vigilância/portaria e de 

necessidades de ampliação do quadro de funcionários; 

● Realização de Palestras em Unidades de Ensino abordando as vulnerabilidades 

do Campus do ponto de vista de Segurança, as necessidades de trabalhos 

conjuntos entre Unidades, de parceria com a polícia Militar visando minimizar o 

número de ocorrências criminais nas dependências da USP-RP e proximidades; 

● Reuniões com representantes da Polícia Militar para a realização de trabalhos 

preventivos no interior do Campus; 

● Elaboração de propostas de melhorias para a prevenção de incêndios 

apresentada para a Comissão de Meio Ambiente para aprovação e implantação. 

● Abertura de um canal de comunicação junto aos dirigentes de Unidades de 

Ensino para a elaboração de Projetos de Segurança com resultados positivos 

evidenciados pela estatística do Serviço de Guarda Universitária; 

● Realização de trabalho conjunto com a Polícia Militar visando minimizar 

ocorrências no interior do Campus. 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Ocorrências policiais – roubo, furto, assalto à mão armada em agências 

bancárias em horário de expediente nas dependências do Campus; 

● A falta da implantação do Projeto de reforma da Seção de Transportes; 

● A falta de mecanismo de proteção das divisas do Campus;  

● Morosidade na aquisição e instalação das câmeras de segurança no HC para o 

devido monitoramento de toda a área de reflorestamento (área de risco de 
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incêndio); divisas e saídas clandestinas utilizadas como alternativas para 

assaltantes; 

● Ausência de uma política de segurança para o Campus como um todo, de uma 

Comissão ou Comitê em que se discutam os problemas e as necessidades de 

ajustes para atender solicitações de eventos, controle de entrada de pessoas não 

autorizadas, riscos de incêndios, propostas para lidar com o aumento significativo 

de veículos, riscos ao patrimônio histórico, cultural e humano devido à expansão 

de vagas e de serviços prestados pelo Campus;  

● Redução do número de operadores de telemonitoramento por pedidos de 

demissão, sem reposição de claros, e, também, devido à função ter sido 

reservada para extinção. Tal dificuldade tem provocado uma utilização precária 

(ou subutilização) de todos os recursos tecnológicos que foram investidos para o 

trabalho de monitoramento de câmeras e de alarmes no Campus. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

No decorrer de 2008 foram diversas as realizações e, também, as 

adversidades presentes em todos os serviços que fazem parte da Diretoria 

Administrativa. Alguns eventos dificultaram a realização daqueles trabalhos 

considerados “rotineiros” como Transportes, Segurança e de Serviço de Pessoal.  

Entretanto, algumas áreas se superaram e conseguiram se firmar de 

maneira significativa. Como exemplo, toda a organização da Seção de Expediente 

(infraestrutura física, material e de recursos humanos), a análise diagnóstica de toda a 

Gestão Documental da PCARP (incluindo processos extraviados por área 

responsável); treinamento e capacitação de todas as chefias e responsáveis pelo 

fluxo de documentação da PCARP e órgãos da Reitoria em RP.  

Outro destaque bastante positivo em 2008, diz respeito ao trabalho de 

estruturação e acompanhamento da Gestão de Contrato Terceirizado de Limpeza, 

realizado durante o segundo semestre. Foi possível fazer um levantamento de todas 

as dificuldades operacionais identificadas tanto pelos supervisores da empresa, a 

equipe de fiscalização da PCARP; e usuários dos serviços. Por meio de reuniões 

semanais com os representantes da empresa, foram discutidas e sanadas as 

dificuldades relativas à documentação; cumprimento das cláusulas de contrato; 

reposição de material; ampliação do número de funcionários; adequação do canal de 
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comunicação entre usuários dos serviços, gestores do contrato, fiscais e funcionários 

terceirizados. 

Devem ser destacados, também, resultados extremamente positivos na 

área de segurança após as iniciativas de trabalhos conjuntos da Guarda Universitária 

com os dirigentes das Unidades de Ensino e Assistentes, na elaboração de projetos 

específicos para as características de cada unidade. 

Outro aspecto positivo, apesar das dificuldades operacionais para a 

realização dos processos seletivos, refere-se à total ausência de problemas/ 

reclamações na justiça sobre a condução dos mesmos.  

 

Desafios: 

● 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; 

● Investir em constantes melhoramentos da qualidade do trabalho oferecido aos 

usuários dos serviços; 

● Buscar a constante comunicação entre os serviços/seções da Divisão 

Administrativa e os Dirigentes visando à otimização dos serviços prestados. 

 

 

4.1 SEÇÃO DE TRANSPORTES 

 

Prestar serviços de transporte para funcionários, estudantes, visitantes, 

professores e também transportar documentos, animais para pesquisa e materiais 

para o almoxarifado. 
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�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 03 – Recursos humanos 

Nível Quantidade 
Básico 16 
Técnico 01 
Superior - 

 

 

Tabela 04 - Veículos da frota da PCARP 

Marca /  Modelo Ano de 
fabricação 

jan/08 (km) dez/08 (km) 2008 (km rodado) 

VW Quantum  2000 163.904 172.150 8.246 

VW Quantum 1997 268.482 271.770 3.288 

VW Santana  2002 163.534 194.795 31.261 

VW Parati  2002 160.276 183.820 23.544 

VW Parati 2002 173.413 209.275 35.826 

VW Parati  2003 149.668 180.368 30.700 

VW Parati 2005 118.955 177.535 58.580 

VW Kombi  2007 6.924 15.885 8.961 

VW Kombi  2007 5.853 13.012 7.159 

VW Kombi  1995 73.757 84.499 10.742 

VW Kombi  1987 45.800 57.991 12.191 

VW Kombi  1997 37.292 44.773 7.481 

VW Kombi  1997 228.977 230.843 1.866 

VW Kombi  1997 183.852 186.350 2.498 

VW Kombi  2003 65.255 72.471 7.216 

VW Kombi  2003 113.357 124.646 11.289 

GM Veraneio  1990 105.359 118.794 13.435 

GM Camioneta 1990 16.505 21.486 4.981 

GM Camioneta  1985 286.039 292.622 6.583 

JPX Camioneta  1997 91.143 97.377 6.234 

GM Camioneta  1988 57.704 61.745 4.041 

GM Camioneta  1989 66.004 71.291 5.287 

GM Camioneta 1987 161.450 167.594 6.144 

GM S-10 2007 20.336 65.264 44.928 

GM Blazer  1997 421.942 457.091 35.149 

FORD Ranger  2002 250.299 294.541 44.242 

FORD 350  2006 20.405 38.620 18.215 

FORD F-350  2007 1.995 5.477 3.482 

Caminhão 1985 73.606 75.172 1.566 

GMC18170 Bombeiro 1998 21.541 22.894 1.353 
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Caminhão Basculante  1989 31.326 35.234 3.908 

Ônibus Circular MB Ind  2004 105.394 126.028 20.634 
MB/Microônibus-708  
(reservado para devolução) 

1989 
117.955 117.955 - 

MB/Microônibus-708  
(reservado para devolução) 

1989 
191.834 191.834 - 

MB/Microônibus-608  
(reservado para devolução) 

1975 
26.508 26.508 - 

Ônibus Circular-364  1986 204.793 205.116 323 

VW Ônibus Circular  2006 45.546 72.910 27.364 

MB Sprinter 312 D  2001 75.397 91.758 16.361 

Ônibus Rodoviário  1993 283.640 298.125 14.485 

Moto – Honda 2002 57.259 60.006 2.747 

Moto – Honda  2002 152.011 156.791 4.780 

Moto – Honda  2002 59.373 64.573 5.200 

Moto – Honda  2002 71.792 74.514 2.722 

Moto – Honda  2002 57.041 62.116 5.075 

Moto – Honda  2002 4.803 4.928 125 
 

 

Tabela 05 – Abastecimento total realizado no Posto da PCARP   

Mês Gasolina (L) Álcool (L) Diesel (L) 
janeiro 5.211,9 1.097,5 6.462,8 

fevereiro 6.391,8 1.265 5.974,4 
março 7.562,9 1.257,9 7.828,6 
abril 7.503,2 1.198,4 9.780,5 
maio 6.336,8 981,3 6.882,7 
junho 7.507,4 978,8 8.205,8 
julho 6009 1232 6.999,5 

agosto 7.351,4 1.389,5 6.927,4 
setembro 7.893,2 1.539,9 7.774,9 
outubro 8.234,5 1.370,6 8.081,2 

novembro 7.504 1.234 7.301,8 
dezembro 5.881,9 1.248,8 6.372,7 
Total (L) 83.388 14.793,7 88.592,3 
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Tabela 06 - Abastecimento da frota das Unidades de Ribeirão Preto e de outros Campi. 

Mês Gasolina (L) Álcool (L) Diesel (L) 
janeiro 3.434,6 295,0 1.515,5 

fevereiro 4.217,5 289,0 1.373,9 
março 4.804,6 71,0 1.621,8 
abril 4.585,8 41,0 2.496,6 
maio 4.020,1 - 1.430,5 
junho 5.626,5 71,0 2.087,9 
julho 3.012,7 71,0 1.657,5 

agosto 4.748,9 55,0 1.613,2 
setembro 5.063,2 32,0 2.143,4 
outubro 5.168,4 91,0 1.696,7 

novembro 4.959,7 308,3 1.567,3 
dezembro 3.572,9 41,0 1.413,0 
Total (L) 53.313,7 1.095,3 20.617,3 

 

 

Tabela 07 - Despesa com combustível, peça e serviço 

Mês Despesa (R$) 
janeiro 12.917,84 
fevereiro 25.609,11 
março 20.677,89 
abril 29.195,95 
maio 18.796,94 
junho 30.005,41 
julho 27.858,56 
agosto 21.751,62 
setembro 23.868,13 
outubro 30.060,11 
novembro 21.727,62 
dezembro 17.720,84 
Total 280.190,02 

 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

Realiza viagens e serviços prestados às Seções/ Serviços da PCARP e 

para Unidades / Órgãos. 
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Gráfico 1: Número de viagens realizadas de 2005 a 2008 

 

 

 

Tabela 08 - Viagens das Unidades de ensino/ órgãos 

Unidade Administrativa e/ou Didática 

FEARP 02 

FCFRP 09 

FFCLRP 09 

EERP 01 

FORP - 

FMRP 03 

AG. USP INOV. 17 

ECARP 01 

COSEAS 19 

PCARP 213 

Total 274 

 

 

Tabela 09 – Total de serviços realizados pela Seção para a PCARP e órgãos da Reitoria(*) 

 jan fev mar abr mai jun jul set out nov dez Total 
PCARP 123 195 214 222 238 162 148 255 239 266 208 2497 
CJRP 13 13 14 16 15 13 16 11 12 14 11 165 
Creche 01 04 02 03 05 00 00 02 03 02 02 26 
SESMT 00 02 03 04 05 00 00 05 06 08 03 37 
SISUSP 04 17 20 25 27 12 03 22 23 24 32 235 

Total 141 231 253 270 290 187 167 295 283 314 256 2960 
(*) somente os serviços em que foram utilizados veículo e motorista. 
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Tabela 10 – Ocorrências de trânsito 

Tipo Quantidade 
Multa de trânsito (Processo Administrativo) 

Andamento 01 
Acidente de trânsito: (Sindicância) 

Andamento 01 

 

 

�   Metas propostas 

● Propor a contratação de um Técnico para Assuntos Administrativos para a 

Seção; 

● Realizar levantamento das condições dos veículos, conforme normas da 

COPAVO para propor substituição dos veículos; 

● Realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos da frota 

encaminhadas à COPAVO; 

● Implantar pregão de registro de preço para manutenção corretiva da frota e 

aquisição de pneus. 

 

�   Metas Alcançadas  

● Aprovação das manutenções preventivas e corretivas de todos os veículos da 

frota encaminhadas à COPAVO, consequentemente a liberação de recursos 

financeiros da COP; 

● 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 o ano de 2009 

● 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 e a nova Área de Serviço. 
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4.2 SEÇÃO DE EXPEDIENTE 

 

�   Missão 

Preservar a documentação histórica da PCARP e, conseqüentemente, 

da Universidade, viabilizando o fluxo de documentos, arquivo de informações, 

orientando usuários sobre procedimentos de gestão documental, recebendo e 

encaminhando correspondências dos diversos Campi da USP e dos correios. 

 

�   Recursos humanos e materiais  

 

Tabela 11 – Recursos humanos 

Nível Quantidade 
Básico 03 
Técnico 01 
Superior - 

 

Tabela 12 – Recursos materiais 

Tipo Quantidade 
Microcomputador 04 
Impressora 02 
Aparelho de fax 01 
Relógio protocolador 01 
Arquivo deslizante 02 
Esterilizador de ar 02 
Aspirador de pó 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 dos setores da USP e da comunidade externa; 

● Recebimento e envio de documentos via fax; 

● Arquivamento (fisicamente e no Sistema Proteos) de processos e de 

documentos em geral obedecendo à tabela de temporalidade do SAUSP; 

● Anexação de protocolados aos respectivos processos; 

● Preservação dos documentos históricos da PCARP e da USP; 

● Recebimento e encaminhamento do malote de correspondências da PCARP e 

das unidades do Campus via correio à Reitoria. 
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● Orientação aos usuários quanto às regras e procedimentos a serem realizados 

na gestão documental, de acordo com as orientações do SAUSP. 

 

�   Público alcançado 

Funcionários, docentes, alunos e usuários dos serviços do Campus. 

 

�   Metas propostas 

● Aperfeiçoar o atendimento prestado e 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 (25 caixas de arquivo 

estão sem local adequado); 

● Viabilizar o funcionamento entre todas as seções da PCARP do Pedido de 

Providência online; 

● Instruir os usuários do Sistema PROTEOS, através 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. 

 

�   Metas alcançadas 

● Apresentação de palestras para todos os setores da PCARP e para os órgãos 

centralizados do Campus (SESMT, SISUSP, CRECHE, CJ, Agência USP de 

Inovação, CMU-ECA), após o I GEPEA, para orientações sobre os procedimentos 

relacionados ao Sistema PROTEOS e a Gestão Documental; 

● Foram entregues a todos os setores da PCARP carimbos para solicitação de 

abertura de processos e protocolados, juntada de documentos em processos, 

anexação de protocolados, padronizando os serviços que chegam à seção; 

● Reunião com funcionários dos Correios, melhorando a entrega domiciliar de 

correspondências via Sedex no Campus. 
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Tabela 13 -Documentos Gerados e Tramitados - Seção de Expediente  -  2008 

Unidade/Divisão/Seção/Outros TOTAL 

FFCLRP 27 

SVOI 141 

FMRP 24 

FORP 51 

EERP 14 

FEARP 04 

FCFRP 153 

FDRP 09 

ECA - CMU 20 

HEMOCENTRO 14 

ARFUSP 01 

Creche Carochinha 21 

SUPERA 01 

SESMT 08 

SISUSP 16 

USP Recicla/Agência USP de Inovação 03 

COESF/RP 02 

CJ/RP  22 

Gabinete* 267 

ATD-IV  73 

Secretaria ATD IV 16 

ATD-II - CAPEE 10 

ATD-II  Finanças/ Contratos 01 

CETEC 77 

Comissão de Qualidade e Produtividade 63 

Serviço de Comunicação Social 05 

Seção Técnica de Informática 11 

Divisão Administrativa 740 

Divisão Financeira 469 

Divisão de Apoio à Cultura e Extensão 243 

Divisão de Apoio ao Ensino e à Pesquisa 1.532 

Divisão de Infraestrutura 2.531 
(*) Documentos registrados a partir de 02/06/2008. 

 
 

Tabela 14 - Documentos Gerados e Tramitados pela Seção de Expediente 

Documentos 2007 2008 
Processos abertos 1.495 1598 
Protocolados abertos 927 854 
Processos/protocolados extraviados 730 458 
Processos arquivados 656 1164 
Correspondências registradas em pasta 9916 7212 
Documentos registrados no relógio 12085 8878 
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�   Dificuldades encontradas 

● Recebimento de um grande volume de correspondências com endereços 

incompletos, por exemplo, sem unidade ou seção, e de ex-moradores do 

Campus; 

● A falta de aquisição do arquivo deslizante duplo solicitado em março/2007; 

● Morosidade na implantação do Pedido de Providência online; 

● Desconhecimento dos usuários sobre o funcionamento do Sistema PROTEOS e 

das regras estabelecidas para a Gestão Documental; 

● Quadro defasado de funcionários. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

Foram realizadas em 2008 palestras aos setores da PCARP e para os 

órgãos centralizados do Campus (SESMT, SISUSP, CRECHE, CJ, Agência USP de 

Inovação, CMU-ECA), transmitindo orientações sobre os procedimentos relacionados 

ao Sistema PROTEOS e a Gestão Documental, onde foi possível padronizar, 

melhorar e agilizar o andamento dos processos, protocolados e dos documentos 

diversos tramitados através da seção, alcançando parte das metas proposta para 

esse ano. 

Durante as palestras foi entregue aos participantes cópias do “Manual: 

Gestão Documental – Procedimento de Protocolo” elaborado pelo SAUSP e 

distribuído aos participantes do evento I GEPEA – Gestão de Protocolo, Expediente e 

Arquivo. 

Além disso, é importante destacar a necessidade de aquisição do 

arquivo deslizante, as 25 caixas acomodadas irregularmente, no final de 2008 este 

número ascendeu para aproximadamente 100 caixas. 

 

Desafios: 

● Aperfeiçoar o atendimento prestado e 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 premente da aquisição do arquivo deslizante para 

acomodar a demanda de documentos a serem arquivados; 

● Implantação institucional da automatização de documentos avulsos; 
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● Reforçar para os Correios a necessidade da entrega domiciliar no Campus; 

● Trocar todas as caixas de papelão ainda existentes no arquivo por caixas 

plásticas; 

● Juntar aos respectivos processos documentos avulsos existentes na Seção 

● Eliminar processos não automatizados de funcionários juntando-os aos 

documentos do processo já automatizado. 

 

 

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 15 – Recursos humanos 

Nível Quantidade 
Básico - 
Técnico 04 
Superior - 

 

Tabela 16 – Recursos materiais 

Tipo Quantidade 
Microcomputador 04 
Impressora  01 

 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Implementação de projetos e políticas de Recursos Humanos emanadas pelo 

Departamento de Recursos Humanos da Reitoria, tais como: Processos de 

Carreira, Avaliação de Desempenho, Adequação do Plano de Classificação de 

Função, entre outros; 

● Prestação de informações e orientação sobre normas, procedimentos 

elaborando gráficos e relatórios, promovendo estudos e levantamentos que visam 
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instrumentalizar a Administração sobre a legalidade e adequação na tomada de 

decisão, atuando na consultoria e assessoria de assuntos relacionados a Gestão 

de Pessoas; 

● Atendimento individualizado aos funcionários da PCARP, orientando e 

viabilizando ações de manutenção dos contratos de trabalho; 

● 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. 

 

�   Metas alcançadas 

Na esfera operacional, podem ser relacionadas algumas ações 

desenvolvidas no Serviço em 2008: 

 

Tabela 17 - Ocorrências executadas pelo Serviço de Pessoal da PCARP em 2008 

Ocorrências Quantidade 
Atualização de Carteira Profissional e Previdência Social (CTPS) 135 
Cadastro de Afastamento por Acidente Trabalho 24 
Cadastro de Afastamento s/ Prejuízo dos Vencimentos 46 
Cadastro de Desconto Total 47 
Cadastro de Doação de Sangue 60 
Cadastro de Falta Abonada 1.102 
Cadastro de Falta Injustificada 133 
Cadastro de Falta Justificada 459 
Cadastro de Feriado Trabalhado 1.033 
Cadastro de Férias 532 
Cadastro de Licença Gala 08 
Cadastro de Licença Nojo 26 
Cadastro de Licença Paternidade 06 
Cadastro de Licença Saúde 451 
Cadastro de Licença-Prêmio 06 
Consignatária (bancária e ARFUSP) 129 
Contrato de Trabalho 15 
Emissão e Conferência de Boletim de Freqüência 5.760 
Inscrições em Processo Seletivo 4.502 
Instrução de Processos Trabalhistas  13 
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Ofícios Emitidos  165 
Preenchimentos de Comunicados de Acidente de Trabalho 24 
Processos Instruídos 1.205 
Rescisão de Contrato de Trabalho 03 
Total 17.053 

Fonte: Arquivos Serviço de Pessoal / Sistema Marte 

 

Gráfico 02 - Atividades desenvolvidas pelo Serviço de Pessoal, por tipo de ocorrência. 

 

 

 

Tabela 18 - Distribuição do número de processos seletivos 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO TIPO VAGA INSCRITOS APROVADOS CONVOCADOS 
Engenheiro PCARP 58 15 02 
Cozinheiro PCARP 35 07 03 
Auxiliar de Cozinha PCARP 230 57 05 
Agente de Vigilância PCARP 358 25 02 
Assistente Social PCARP 142 15 02 
Técnico em Nutrição e Dietética PCARP 64 05 01 
Auxiliar Acadêmico II Centralizado 799 42 05 
Bibliotecário Centralizado 92 03 01 
Téc. Documentação e Informação Centralizado 541 67 01 
Auxiliar de Administração Centralizado 1.524 208 03 
Auxiliar de Doc. e Informação Centralizado 659 Revogado Revogado 
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Tabela 19 - Distribuição do número total de admissões por função 

FUNÇÃO Nº DE ADMISSÕES 
Engenheiro 02 
Cozinheiro 03 
Auxiliar de Cozinha 05 
Agente de Vigilância 02 
Assistente Social 02 
Técnico em Nutrição e Dietética 01 
Total 15 

 

 

Tabela 20 - Relação das rescisões por função, grupo e motivo 

FUNÇÃO GRUPO MOTIVO DESLIGAMENTO 
Almoxarife Técnico Falecimento 23/04/2008 
Auxiliar de Serviços Gerais Básico Falecimento 24/08/2008 
Auxiliar de Materiais II Básico II Rescisão a Pedido 11/07/2008 

 

 
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 21 - Relação dos Acidentes de Trabalho, por seção. 

Seção de Lotação Parte do Corpo Afetada Dias de Afastamento 

Alimentação Coxa 01 
Alimentação Joelho 02 
Alimentação Dedo 01 
Alimentação Partes Múltiplas 39 
Alimentação Mão  -  
Alimentação Punho 17 
Alimentação Joelho 02 
Alimentação Dorso 04 
Divisão Administrativa - Cetec Ombro 04 
Gabinete Braço 02 
Manutenção Predial Joelho  15 
Moradias Partes Múltiplas 03 
Moradias Ombro - 
Oficina de Precisão Partes Múltiplas 02 
Parques e Jardins Olho - 
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Parques e Jardins Pé 01 
Parques e Jardins Ombro 15 
Parques e Jardins Braço 03 
Parques e Jardins Perna 175 
Parques e Jardins Dedo 15 
Parques e Jardins Dorso 02 
Segurança Tronco - 
Transporte Cotovelo 15 
Vigilância Joelho 81 

Total de horas de afastamento 399 dias = 3192h 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Quadro defasado de funcionários. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

Atualmente, o Serviço de Pessoal conta com 4 funcionários para 

desenvolver as atividades inerentes à gestão de pessoas de 486 funcionários ativos 

(276 básicos, 157 técnicos e 53 superiores), 50 funcionários Inativos da PCARP e 109 

terceirizados. 

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 estava relacionada à Informática. 

 

Desafios: 

● Implementar uma homepage do Serviço de Pessoal; 

● Treinar 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. 

 

 



 

Relatório de Atividades 2008 

  

 132

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 22 – Recursos humanos 

Nível Quantidade 
Básico 65 
Técnico 39 
Superior - 

 

 

O Serviço da Guarda Universitária é composto pela Seção de Segurança 

(com 38 agentes de vigilância, 03 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 escalados em turnos de 

trabalho de 12 por 36 horas, com revezamento de período (noturno e diurno) 

semestralmente.  

 

Tabela 23 – 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 

 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Coordenação e acompanhamento das atividades desenvolvidas pelas Seções 

de Segurança e Vigilância;  

● Promoção do patrulhamento do campus de forma planejada; 

● Fiscalização dos serviços terceirizados de segurança e vigilância do Campus; 

● Controle das portarias do Campus; 

● Orientação de trânsito nas dependências do Campus; 

● Emissão de carteirinhas para caminhada no Campus; 

● Entrega dos selos de identificação de veículos; 

● Monitoramento de câmeras de segurança e alarmes em vários pontos/prédios 

do Campus. 
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�   Metas propostas 

● Buscar a diminuição dos índices de delitos internos; 

● Promover a prevenção de ocorrências internas; 

● 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; 

● Propor investimentos em tecnologia para a expansão dos trabalhos de 

monitoramento através de CFTV (Circuito Fechado de TV) e sistemas de alarme; 

● Promover eventos sociais com entidades filantrópicas, escolas, creches e 

terceiro setor em geral, visando à realização de um trabalho integrado com a 

comunidade. 

 

�   Metas alcançadas 

● Emissão de 78 carteirinhas de caminhantes; 

Emissão de 335 carteirinhas para alunos da FUNDACE – MBA; 

● Entrega de selos de identificação de veículos solicitados pela comunidade 

interna. 

 

Fiscalização dos Vigias Terceirizados da PCARP 

A Guarda Universitária fiscalizou através de cada líder de turno, os 

vigias terceirizados que trabalham nos 30 postos da PCARP (diurno e noturno); 27 

postos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (noturnos, finais de semanas e 

feriados no período integral); 02 Postos do Departamento de Música de Ribeirão 

Preto/ECA (noturno e finais de semanas e feriados no período integral); 04 postos da 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (noturno, finais de semanas e feriados no 

período integral).  

O trabalho de fiscalização visa ao controle da pontualidade/assiduidade, 

percorrendo cada posto de serviço em horários alternados, registrando essas 
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informações diariamente em um livro específico. No final de cada mês, é feito o 

fechamento de uma planilha e encaminhado ao gestor do contrato.  

 

Projetos realizados 

Foram elaborados projetos de segurança para as Unidades de Ensino – 

FORP; FCFRP; FMRP e FEARP, com o propósito de avaliação de infraestrutura, 

voltado para possíveis vulnerabilidades nos espaços externos, internos e de acessos 

aos departamentos, visando apresentar propostas de melhorias tanto em nível 

operacional, quanto estrutural, para diminuição de delitos no interior da Universidade.  

Esses projetos foram desenvolvidos com o propósito de iniciar um 

trabalho conjunto com as Unidades de Ensino, para otimizar os recursos humanos e 

materiais disponíveis para se tratar da segurança, procurando sensibilizar dirigentes, 

docentes, alunos e comunidade em geral, para ações de prevenção e atitudes 

adequadas às atuais condições e vulnerabilidades do campus.  

Tais projetos tiveram a participação e comprometimento de todos os 

dirigentes das Unidades tanto nas reuniões propostas pela PCARP e com 

representação de dirigentes, quanto nas visitas para avaliação in loco das condições 

físicas, materiais, tecnológicas e de recursos humanos, realizadas por Agentes de 

Segurança da Guarda Universitária. 

Os projetos, devidamente instruídos tanto com informações e fotos das 

áreas a serem alteradas (dentre elas, estacionamentos), depois de avaliadas pelos 

dirigentes das Unidades, foram devidamente implementadas e tiveram um reflexo 

extremamente positivo quando observadas as estatísticas sobre a diminuição de 

roubos e furtos no interior do campus. 

 

�   Principais eventos em 2008 

 

● Projetos Comunitários  

- Exposição nas Unidades de Ensino de Ribeirão Preto do Acervo de fotos da 

Guarda Universitária, com apresentação de fotografias relacionadas à área 

urbana e rural do campus; 

- Campanha Criança Feliz Natal 2008, em que foi promovida a chegada do 

“Papai Noel” com entregas de brinquedos, doces, acompanhado de 

brincadeiras para crianças da creche do HC, creches da cidade. Evento 
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realizado na Associação de Funcionários da USP (ARFUSP), no interior do 

Campus; 

 

● Participações da Guarda Universitária 

- Apoio da Guarda Universitária à Feira da Barganha realizada pela PCARP; 

- Participação na comissão de Calouros, discutindo diretrizes para a chegada 

dos novos alunos ao campus. Foi realizada a intensificação de rondas nos 

locais de matrículas das Unidades, bem como, a permanência de um Agente, 

de ponto fixo, em cada local estabelecido em que ocorreu o evento. 
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● Abaixo as ocorrências registradas pela Guarda Universitária 

 

Tabela 24 - Estatística do Serviço da Guarda Universitária em 2008 

  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total 

Desacato 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Incêndio 
Princípio de Incêndio 0 0 3 3 6 5 9 15 3 3 0 0 47 

Incêndio de Maior Risco 0 0 1 0 1 2 5 4 3 0 0 0 16 

Prisões 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pertubação/Desordem 1 0 7 4 0 1 1 2 2 3 3 3 27 

Furto de Veículos - Campus 2 4 2 4 0 1 0 0 0 0 1 0 14 

Furto de Veículos - Estac. Livre HC 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 6 

Atitudes 
Suspeitas 

Indivíduos Suspeitos 11 14 12 18 19 5 19 22 12 15 17 9 173 

Provável Entorpecente 8 7 0 1 3 5 6 6 3 4 1 2 46 

Acidentes 
Acidente de Trânsito s/ Vítima 2 2 5 1 9 4 3 4 5 3 6 2 46 

Acidente de Trânsito c/ Vítima 1 1 3 5 2 2 2 1 1 6 2 3 29 

F
u

rt
o

s 
e 

R
o

u
b

o
s Roubo 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 6 

Furto Simples 1 0 5 5 2 3 2 0 1 1 0 3 23 

Tentativa de Furto 2 4 1 1 0 1 1 3 1 0 2 1 17 

Furto em Residência 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 4 

Furto Qualificado 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 6 

Danos 
Ao Patrimônio 0 2 3 2 7 4 4 0 2 6 0 1 31 

A Terceiros 1 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 2 9 

Infração de 
Trânsito 

Trafegando na Contra Mão 6 9 8 15 17 11 14 10 6 11 16 10 133 

Estacionamento Incorreto 7 2 7 28 16 3 1 6 9 13 9 2 103 

Ato 
Infracional 

Caça/Pesca/Natação Proibida 2 0 2 0 1 0 3 3 6 2 2 1 22 

Propaganda/Filmagem não aut. 3 2 1 2 1 1 2 3 6 1 1 1 24 

Atos Imorais 6 5 1 6 3 5 3 3 8 10 5 4 59 

A
u

xí
lio

 a
o

 P
ú

b
lic

o
 

Condução Pessoas/Veículos 17 7 35 24 51 38 28 24 32 33 37 26 352 

Socorro Médico 3 1 7 5 9 5 2 4 5 1 1 1 44 

Veículos identificados abertos 1 3 6 17 12 21 17 8 7 20 16 5 133 

Docs encontrados e entregues 1 1 3 2 1 2 0 1 5 0 0 3 19 

Controle de Tráfego 7 2 4 1 1 6 4 0 3 1 3 4 36 

Apoio à Unidade 8 3 9 22 10 9 13 4 15 9 2 6 110 

Pedido de Auxílio 12 8 11 16 36 37 25 46 33 22 37 29 312 

Alarmes disparados 38 46 36 91 53 40 27 21 30 20 27 20 449 

Circulação de Pessoas não aut. 17 13 6 25 28 18 6 12 20 23 12 23 203 

Pane em Veículo 9 6 13 16 17 10 13 12 16 22 11 8 153 

Árvores/Galhos caídos 5 3 4 2 1 1 1 1 5 11 12 3 49 

O
u

tr
o

s 

Entulho Jogado 1 3 1 2 3 1 0 0 3 1 0 1 16 

Objeto Encontrado 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1 7 

Animais Soltos 2 0 1 12 9 8 6 10 2 7 6 3 66 

Infraestrutura 15 10 15 22 13 3 3 7 2 21 18 13 142 

Eventos 1 6 4 3 3 2 1 3 2 5 2 0 32 

Total Geral 191 166 217 361 336 256 226 236 250 281 253 195 2968 

 



 

Relatório de Atividades 2008 

  

 137

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

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, o Serviço da Guarda tem se preocupado em 

acompanhar o novo cenário, intensificando 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. 

O procedimento de emissão de carteirinhas para caminhada no Campus, 

oferecidas ao público externo, melhorou o controle do fluxo de pessoas no Campus e 

monitoramento da entrada de pessoas não autorizadas. 

E ainda, o trabalho conjunto com as Unidades de Ensino na elaboração 

de projeto de segurança foi de extrema importância, com sua implantação houve a 

queda dos índices de ocorrências policiais decorrentes das constantes festas nas 

dependências do campus e quando observadas as estatísticas houve a diminuição de 

roubos e furtos no interior do Campus, principalmente com relação a veículos. 

 

Desafios: 

● Participar efetivamente da Comissão de Segurança a ser designada pelo 

Conselho Gestor;  

● Estabelecer maior interação com as Unidades para elaboração de projetos de 

segurança; 

● Propor a implantação de uma base de apoio da Guarda Universitária na área de 

serviço do Campus; 

● Propor a troca do Caminhão Auto-bomba;  

● Realização de Seminário de Segurança; 

● Aperfeiçoamento do Telemonitoramento; 

● Propor a aquisição de Equipamentos de Tecnologia de Segurança; 

● Propor a substituição de Viaturas; 

● Propor a ampliação do quadro de servidos por meio de solicitação de 

contratação de 08 agentes vigilância e reativação de vaga de agente de vigilância. 
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4.4.1 SEÇÃO DE SEGURANÇA 

 

�   Missão 

Promover a segurança por meio da atuação planejada do trabalho e 

rondas das equipes de patrulhamento, patrulhamento ciclístico, telemonitoramento e 

combate a incêndio. 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Coordenação e acompanhamento das atividades das equipes: 

- Equipe CPC (grupo de patrulhamento ciclístico); 

- Equipe GCI (grupo de combate a incêndio); 

- Equipe de Patrulhamento; 

- Equipe de Telemonitoramento.  

 

�   Metas propostas 

● Propor a contratação de funcionários; 

● Propor a aquisição de novos veículos; 

● Promover treinamento para qualificação dos agentes; 

● Promover a formação de um grupo de planejamento, orientação e controle para 

cursos, eventos, palestras; 

● Intensificar a parceria junto à Polícia Militar; 

● 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; 

● Buscar a excelência nos serviços prestados à comunidade. 

 

 

Equipe de telemonitoramento 

É composta por três 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.  
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�   Principais atividades desenvolvidas 

● Monitoramento 24 horas de entrada e saída de veículos no Campus e alarmes 

existentes nas Unidades; 

● Desenvolvimento de aplicativos para identificar áreas de maior risco; 

● Controle de equipamentos e veículos de uso da guarda; 

● Desenvolvimento de formulários diversos; 

● Apoio e suporte ao serviço da Guarda Universitária. 

 

� Metas alcançadas 

● Foi realizado o monitoramento em duas formas: 

- Via DVR (Digital Vídeo Recorder) – são dez câmeras localizadas 

estrategicamente que são verificadas 24h por dia, todos os dias da semana; 

- 89 alarmes em Unidades de Ensino e em outros prédios, que detectam 

entrada não autorizada; 

● Desenvolvimento de aplicativos para identificar áreas de maior risco, consulta 

de ocorrências, relatórios, escalas, fornecimento de dados aos GU´s (guardas 

universitários), 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. 

● Desenvolvimento dos formulários: 

- 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, esse 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. 
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Equipe GCI - Grupamento de Combate a Incêndios 

É composta por três Agentes de Vigilância por turno.  

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 desenvolvidas 

● 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; 

● 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; 
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● 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. 

 

�   Metas alcançadas 

● Redução de quantidade de ocorrências atendidas  

● Diminuição do fluxo de pessoas na área rural 

● Interação com o Serviço de Áreas Verdes  com relação às roçadas 

 

Equipe de Patrulhamento 

É composta por 38 agentes de vigilância, em sistema de revezamento, 

09 por turno, desenvolve suas atividades no perímetro urbano do Campus. 

 

� Principais atividades desenvolvidas 

● 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; 

● 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; 

● Atuação 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. 
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�   Metas alcançadas 

● Diminuição da quantidade de ocorrências elencadas abaixo: 

- Furto de veículo; 

- Roubos; 

- Assaltos; 

- Infrações de Trânsito. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009  

Em 2008 a Seção de Segurança atendeu as ocorrências do Campus, 

buscando inovar em suas ações e aprimorando o seu trabalho. O monitoramento 24 

horas por dia das áreas que possuem o sistema de câmeras e alarmes possibilitou 

agilidade na ação dos agentes de vigilância, reforçando a prevenção de ocorrência. 

O Grupo de Combate ao Incêndio desde a sua criação apresentou 

significativa a diminuição de incêndios e de circulação de pessoas não autorizadas na 

área florestal. Outro fato que tem contribuído é a 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 2008. 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. 

 

Desafios: 

● Propor o aumento do número de monitores de vídeo para ampliar a visualização 

das imagens, sendo que atualmente a equipe dispõe de dez 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 visualizadas em cada monitor de vídeo;  

● Propor a expansão do número de câmeras no Campus, possibilitando assim um 

melhor trabalho preventivo por parte da equipe; 

● Propor a melhor 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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● 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; 

● Propor 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; 

● Propor a substituição do veículo autobomba com capacidade igual ou superior a 

30 mil litros de água e veículo traçado; 

● Propor a colocação de câmeras direcionadas à área florestal; 

● Propor a ampliação do abrigo de guarda do caminhão autobomba, situado na 

sede da Guarda Universitária, visando um espaço que comporte uma garagem 

adequada para sua manutenção e conservação. 

 

 

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 25 – Recursos humanos 

Nível Quantidade 
Básico 62 
Técnico - 
Superior - 

 

 

A Seção de Vigilância presta serviço de vigilância em 14 postos ligados 

à PCARP, 01 posto ligado a FDRP e 02 postos na FORP. 
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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 12 por 36 horas, com trinta vigias em cada turno 

incluindo o líder. 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Vigilância noturna de prédio da PCARP e algumas Unidades de Ensino; 

● Acompanhamento e controle dos 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. 

● Elaboração de escala de posto juntamente com os líderes de noturnos;  

● Realizar 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; 

● Remanejamento de vigilantes em caso de ausências como falta, licença saúde, 

férias e outros tipos de ocorrências, deixando os postos de menor risco vazio, 

cobrindo assim os postos de maior necessidade;  

● Providências quanto à informação aos chefes e responsáveis dos 

departamentos de irregularidades observadas pelo vigia;  

● Controle interno e manutenção dos equipamentos utilizados pela seção, como 

HTs, lanternas, baterias, carregadores. 

● Orientação de pessoas que eventualmente circulem em locais inadequados, 

dando especial atenção a portadores de deficiência e idosos; 

● Honda sistematicamente e inspeção dos locais de trabalho, evitando incêndios, 

roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades. 

● Verificação da necessidade de manutenção e reparos nos locais de trabalho 

para informar ao líder ou chefia; 

● Fiscalizar as entradas e saídas do prédio e estacionamentos, tomando as 

providências necessárias para quaisquer fatos anormais verificados, redobrando 

sua atenção nos locais mal iluminados e ermos. 

● Gerenciamento (ativar e desativar) do alarme quando necessário, em caso do 

alarme disparar, verificar o local e comunicar a Guarda Universitária. 
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�   Público alcançado 

Funcionários, alunos e usuários do Campus. 

 

�   Metas propostas 

● Continuar o trabalho frequente com os responsáveis pelos setores atendidos 

pela Seção de Vigilância, para troca de informações e aprimoramento dos 

serviços; 

● Realizar o encaminhamento frequente de pedidos de providências para garantir 

a manutenção dos postos quanto à iluminação adequada e condições básicas de 

trabalho; 

● 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. 

 

�   Metas alcançadas 

● Permanência de servidores no período noturno para uma melhor cobertura dos 

postos da PCARP; 

● Diminuição de ocorrências em postos de serviço. 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Dificuldades na aquisição de uniformes completos para a Seção de Vigilância. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

Em 2008, a permanência de vigias no período noturno contribui de 

sobremaneira para segurança dos diversos prédios do Campus, consequentemente 

foi registrada a queda no número de ocorrência. Outro aspecto positivo no trabalho 

desenvolvido pela seção foi o acompanhamento efetivo dos resultados do trabalho 

dos vigias, orientando-os quanto à importância de suas ações nos postos em que são 

escalados, como cuidados com o local; com o equipamento de trabalho; com os 
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horários de refeição, na elaboração de ocorrências internas sobre problemas 

ocorridos durante seu turno e encaminhamento ao superior imediato. 

 

Desafios: 

● Manter atualizados 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; 

● Propor a aquisição de mais 10 HT’s e orientar os vigias quanto ao uso correto 

do equipamento. 

 

 

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 26 – Recursos humanos 

Nível Quantidade 
Básico - 
Técnico 03 
Superior - 

 

Tabela 27 – Recursos materiais 

Tipo Quantidade 
Microcomputador 01 
Impressora 01 
Facão 01 
Gravadora 01 
Guilhotina  01 
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�   Principais atividades desenvolvidas 

● Encadernação em capa dura do acervo bibliográfico da Biblioteca Central, da 

documentação administrativa das Unidades do Campus tais como: ofícios, atas, 

empenhos, notas, laudos de autopsias, etc; 

● Encadernação em espiral, brochura, blocagem, confecção de pastas, cortes 

diversos de papéis e plásticos; 

● Limpeza e recuperação de livros antigos. 

 

�   Metas propostas 

● Atender à demanda com presteza, qualidade e eficiência; 

● Participar de cursos, palestras e treinamento pertinentes à área de atuação; 

● Propor a incorporação ao quadro de funcionários de um funcionário realocado; 

● Propor a aquisição de uma guilhotina para encadernação em espiral.  

● Propor a instalação de aparelho de ar condicionado para melhoria da qualidade 

do serviço para o manuseio de cola. 

 

�   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 28 – Serviços executados em capa dura, por Unidade 

 2006 2007 2008 

BCRP 1407 1483 1345 
FMRP 89 66 35 
PCARP 15 11 85 
EERP 23 91 58 
FCFRP 12 3 7 
FORP 0 3 2 
FFCLRP 06 23 6 
FEARP 03 5 2 
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Gráfico 03 - Total de Serviços Executados por Ano 

 

 

 

Gráfico 04 –Percentual de Volumes Encadernados em Capa Dura por Unidade em 2008 

 

 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

A Seção realizou um bom trabalho e além de executar os serviços de 

encadernação normal, desenvolveu para a biblioteca central serviços de semi-

restauração em praticamente todo o serviço executado para a mesma. 
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Desafios: 

● Aquisição de uma guilhotina para encadernação em espiral; 

● Dinamizar a produtividade. 

 

 

4.6 SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS 

 

�   Missão 

Atender 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 29 – Recursos humanos 

Nível Quantidade 
Básico 12 
Técnico - 
Superior - 

 

Atualmente, a Seção de Serviços Gerais conta com 12 funcionários, 

sendo 08 Auxiliares de serviços gerais, 01 Recepcionista; 01 Zelador, 02 auxiliares 

administrativos. 

 

Tabela 30 - Recursos materiais 

Tipo  Quantidade 
Microcomputador 02 
Impressora 01 
Enceradeira 04 
Máq. Lava Jato 01 
Veiculo VW/Kombi 01 

 

 

�   Público alcançado 

Docentes, estudantes, funcionários e comunidade geral. 
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�   Principais atividades desenvolvidas 

● Manutenção da limpeza e higienização dos diversos setores da PCARP; 

● Serviços de manutenção preventiva de equipamentos para o perfeito 

funcionamento; 

● Orientação aos funcionários e seguranças dos prédios quanto à preservação do 

patrimônio, requisições e supervisão de materiais de consumo e permanente; 

● Fiscalização dos setores terceirizados de limpeza. 

 

�   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; 

● Propor o aditamento do contrato de trabalho da empresa prestadora de serviços 

de limpeza; 

● Treinar e qualificar a Equipe de Fiscalização. 

 

�   Metas alcançadas 

● Fiscalização dos setores terceirizados de limpeza, sendo: 58 prédios de limpeza 

predial distribuídos em 05 regiões, 56.535,50m2 de áreas externas para varrição 

de passeios e arruamentos e 617.226,68m2 de coleta de detritos em pátios e 

áreas verdes; 

 

Tabela 31 – Relação de locais com serviço de limpeza terceirizado 

Região 1 Guarita HC; Casa 3 (DVACEX),Casa de hóspedes nº 1 e nº 2; CREU; Casa de Pós 
Graduação nº 12; Casa de Pós graduação nº13; SISUSP médico; SISUSP odontológico; 
Espaço Cultural; Biblioteca Central. 

Região 2 Guarita Café; Centro de Visitantes; Casa de Pós Graduação nº1 e nº 2; piscina; CEM; 
CEFER; Restaurante central. 

Região 3 Portal Bandeirantes; Guarita Bandeirantes; Guarda Universitária; Biotério; Serviço de 
Comunicação Social; Rádio USP; Torre FM 107,9; Creche; Laboratório de Resíduos 
Químicos; Viveiro de mudas. 

Região 4 Parques e Jardins; Manutenção predial; serralheria; hidráulica; DVINFRA; Oficinas; 
Encadernação; Oficina de Precisão; Marcenaria. 

Região 5 Prédio da PCARP; Telefonia; EDUSP; Serviço Social; Seção de Moradias; USP Recicla; 
FAPESP; casa 31; COPI; Centro de Treinamento; Seção de Elétrica; Restaurante 2; casa 
15; seção de Patrimônio; SESMT; Casa 22. 

Áreas 
externas 

Varrição de passeios e arruamentos – 55.535,50 m 

Áreas 
externas 

Coleta de detritos em pátios e áreas verdes – freqüência diária 100.000 m2 
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● Oferecimento de alguns cursos e treinamentos para os funcionários da Seção; 

● Aquisição de novos equipamentos de informática; 

● Realização de reuniões semanais com empresa terceirizada Lotus para verificar 

pendências; 

● Acerto na escala de serviços de limpeza das Seções e Setores da (PCARP); 

● Recrutamento de (10) dez funcionários para compor o quadro da Empresa 

Lotus. 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Oferecimento de cursos e treinamentos específicos para a Seção; 

● Aumento no número de funcionários terceirizados devido à sobrecarga de 

trabalho dos poucos funcionários disponíveis para executar as tarefas. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

Foram realizadas reuniões semanais entre Gestor, Fiscais de Contrato CCRP 

e Supervisor, Encarregada Empresa Prestadora de Serviços LOTUS, suprindo 

as necessidades diárias de trabalho e orientações por parte da equipe de 

fiscalização junto aos funcionários da Empresa Prestadora de Serviços 

LOTUS, ações como essa resultaram na melhoria das atividades da Seção. 

 

Desafios: 

● Aprimorar e melhorar a supervisão e fiscalização das atividades da empresa 

prestadora de serviços de limpeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relatório de Atividades 2008 

  

 152

 

5. DIVISÃO FINANCEIRA - DVFINAN 

 

�   Missão 

 

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

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

vigente. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 01 – Recursos humanos da Divisão 

Nível Quantidade 

Básico 04 

Técnico 16 

Superior 02 

Total 22 

 

 

A Divisão conta com quatro 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 03 

Superior - 

 

Tabela 03 – Recursos materiais da Diretoria 

Tipo Quantidade 

Microcomputador 03 

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 extraorçamentários 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 Receita 

Tipo Saldo em 31/12/2007 Saldo em 31/12/2008 

Básica R$ 502.094,35  R$ 434.573,55  

Manutenção R$ 70.646,11  R$ 46.956,15  

Segurança R$ 2.591,03  R$ 1.229,03  

Informática R$ -   R$ -   

Treinamento R$ -   R$  280,00  

Restaurante R$ 522.548,08  R$ 218.978,60  

Projetos Especiais R$ 270.026,63  R$ 87.076,89  

Taxa Consignações R$ 142.659,42  R$ 117.338,76  

Programa de Expansão R$ 20.989,54  R$ 1.151.159,37  

Acréscimos Orçamentários R$ 868.578,50  R$ 1.053.280,27  

TOTAL R$ 2.400.133,66  R$ 3.110.872,62  
 

 

Tabela 05 – Valores empenhados por modalidade e embasamento 

Modalidade 
2007 2008 

Variação 
Valor % Valor % 

Dispensa de Licitação 1.842.912,46 23,43 1.605.054,38 13,32 - 10,11 pp 

Adiantamento 582.270,00 7,40 419.150,82 3,48 -   3,92 pp 

Licitações 5.115.623,58 65,03 9.698.923,82 80,50 + 15,47pp 

Inexigibilidade 325.780,00 4,14 325.971,00 2,70 +  1,44 pp 

pp = pontos percentuais 
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Tabela 06 – Unidades atendidas por procedimentos licitatórios 

Unidade Serviço contratado Modalidade Licitação/Nº 

EERP Adequação de instalações elétricas Convite 03/2008 

ECA Serviço de pintura Convite 06/2008 

ECA Contratação de projeto do novo prédio Convite 07/2008 

FDRP Aquisição de quadros elétricos Convite 08/2008 

FDRP Entrada de energia Convite 09/2008 

EEFERP Infraestrutura básica para atender ao novo prédio Tomada de Preços 03/2008 

 

 

�   Público alcançado 

As Divisões/Seções da PCARP, Creche Carochinha, Departamento de 

Música 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; 

● 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;  

● Aprimoramento do controle e dos meios de comunicação com o público interno 

e externo, quanto à Gestão de Contratos; 

● 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; 
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● Implantação de um sistema de Pregão de Registro de Preços para acelerar os 

processos de manutenção preventiva da frota. 

 

�   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. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

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 Divisões da PCARP, 

estabelecimento de critérios claros e prioridades na execução dos vários projetos e 

aquisição de materiais de uso rotineiro. 

O desempenho na instrução de procedimentos de compras mediante 

licitações apresentou índices significativamente melhores no exercício de 2008, tanto 

em comparação com os períodos anteriores quanto em comparação com os dados 

gerais da própria Universidade que, no período compreendido entre outubro/2006 e 

setembro/2008, apresentou um índice de 42% das compras sendo efetivadas sem a 

abertura de processo licitatório. 

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 terceira 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. 
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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.  

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 07 - Recursos humanos 

Nível Quantidade 

Básico - 

Técnico 02 

Superior - 

 

 

Tabela 08 – Recursos Materiais 

Tipo Quantidade 

Microcomputador  02 

Impressora 01 

Fax 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, inexigibilidade, dispensa e 

concorrências) 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; 
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● Gestão de todas as atas de registro de preços de materiais e serviços, 

realizando pesquisa de preços e publicidade trimestral, além de fornecer dados 

claros e precisos de itens como habilitação, saldos, prazos, necessidades, 

periodicidade de aquisições dentre outros. 

 

Tabela 09 – Licitações realizadas 

Tipo Quantidade 

Concurso 01 

Dispensa 04 

Dispensa – acréscimos 00 

Dispensa “Compra Direta” 456 

Dispensa – Engenharia 23 

Inexigibilidade 01 

Inexigibilidade – acréscimos 01 

Pregão 22 

Pregão – acréscimos 12 

Registro de Preços 03 

Registro de Preços – Compra Ata 16 

 

 

�   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. 

 

�   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; 
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● Elaboração de pregões para registro de preços de aquisição de pneus, 

cartuchos de impressão, materiais para construção e manutenção de veículos 

leves e pesados; 

● 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 75% dos funcionários 

da Seção de Almoxarifado com restrições médicas, além da redução de 50% do 

quadro de funcionários da Seção de Compras e a não contratação das vagas 

constantes do Plano de Metas; 

● Falta de conscientização dos requisitantes quanto à necessidade de 

planejamento de suas atividades. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009  

Houve o aprimoramento do controle e dos meios de comunicação com o 

público interno e externo, no entanto, devido ao quadro defasado de recursos 

humanos ficou prejudicada a obtenção de melhores resultados, visto que, ao final do 

exercício, a estrutura montada contava apenas com dois funcionários. 

Para agilizar os procedimentos emergenciais e contribuir para o 

processo de manutenção preventiva da frota foi alocado um funcionário para executar 

suas atividades diretamente na Seção de Transportes da PCARP que trouxe 

resultados positivos, porém em razão de necessidade de material humano para atuar 

junto à Seção de Compras a disponibilização do funcionário não pode ter 

continuidade. Foi implantado também o Pregão de Registro de Preços, o que acelerou 

os processos de manutenção preventiva da frota, mas que ainda será analisado sobre 

sua eficácia. 

O desempenho na instrução de procedimentos de compras mediante 

licitações apresentou índices significativamente melhores no exercício de 2008, tanto 

em comparação com os períodos anteriores quanto em comparação com os dados 
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gerais da própria Universidade. Fato que pode ser melhor analisado pelos sucessos 

alcançados nos pregões realizados por este serviço. 

 

Desafios: 

● 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 terceira 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 e das atas de registro de preços de serviços e 

materiais. 

 

 

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. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 10 – Recursos humanos 

Nível Quantidade 

Básico 02 

Técnico 03 

Superior - 
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Tabela 11- Recursos materiais 

Tipo Quantidade 

Microcomputador 05 

Impressora 01 

Fax 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 

● Recebimento, conferência e armazenagem adequada dos materiais destinados 

ao estoque; 

● Recebimento e verificação da documentação fiscal completa e elaborar o 

Esboço da Liquidação de Despesa, referente a Empenhos Ordinários e 

Estimativos e a contratos de fornecimentos; 

● Elaboração de documentação de entrada de materiais no Sistema Mercúrio; 

● Baixa nos materiais que saem da Seção por meio do sistema e das fichas de 

controle; 

● Elaboração de balancetes mensais de consumo; 

● 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 PCARP e 

Unidades que utilizam ração do Serviço de Biotério; 

● Realização de Balanço Anual de consumo de materiais; 

● Planejamento da reposição de estoque, bem como o levantamento físico 

trimestral por amostragem do estoque existente; 

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

documentação. 
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�   Público alcançado 

As Seções da PCARP, Creche Carochinha, Departamento de Música de 

Ribeirão Preto (ECA), SISUSP Médico e Odontológico e Unidades que utilizam ração 

da Seção de Biotério.  

 

�   Metas alcançadas 

A Seção alcançou um 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 12 - Prestação de serviços 

Atividade 2007 2008 

Documentos de entrada 263 279 

Requisições de materiais atendidas 2939 3400 

Contratados (Processos/Pagamentos) 588 601 

 

 

Tabela 13 - Balanço de material de consumo 

 2007 2008 

Entrada R$ 1.549.054,21 R$ 1.424.021,12 

Saída R$ 1.495.413,24 R$ 1.491.966,94 

 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Não cumprimento de contrato por parte de alguns fornecedores, prejudicando o 

bom andamento das atividades; 

● Necessidade de funcionários na distribuição e entrega das mercadorias para os 

Serviços/Seções da PCARP.  

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009  

Apesar do reduzido número de funcionários e da necessidade de auxiliar 

a Seção de Compras em suas atividades, a Seção de Almoxarifado manteve o foco 

em sua missão, atendendo com excelência os clientes internos e externos, 

reorganizando a estocagem dos materiais para melhor manuseio e transporte. 
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Melhorando as atividades que envolvem o recebimento de mercadorias, 

checando criteriosamente os materiais entregues, no tocante à quantidade, qualidade 

e marca, destacando-se, assim, a eficiência do trabalho desenvolvido efetivando o 

pagamento e entrada destes materiais no sistema, possibilitando atendimento 

imediato aos usuários solicitantes. 

 

Desafios: 

● Melhoria contínua na coordenação, organização e controle das atividades, 

monitoramento e revisão de rotinas de trabalho, visando a agilização e 

simplificação dos procedimentos relacionados, buscando a excelência no 

atendimento ao usuário. 

 

 

5.1.2 SEÇÃO DE COMPRAS 

 

�   Missão 

Orientar e atender com qualidade, seriedade e eficiência aos 

requisitantes e fornecedores, utilizando os recursos disponíveis. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 14 - Recursos humanos  

Nível Quantidade 
Básico - 
Técnico 03 
Superior - 

 

Tabela 15 - Recursos materiais 

Tipo Quantidade 
Microcomputador(*) 04 
Impressora 01 
Fax 02 

(*)Inclui os equipamentos utilizados nas sessões de Pregão 
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�   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. 

 

�   Metas propostas 

● Melhorar os processos de compra. 

 

�   Metas alcançadas 

● Mudança no quadro de pessoal da Seção, na tentativa de reorganizar as 

atividades; 

● Atendimento às requisições, mantendo a priorização da demanda das áreas 

essenciais. 

 

Tabela 16 - Demonstrativo de desempenho 

Desempenho da Seção 2007 2008 

Número de compradores 05 03 
Média de requisições atendidas por 
comprador 

376 434 

Ordens de Fornecimento concluídas 171 293 

 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Falta de planejamento dos usuários e seções da PCARP, quando solicitam a 

compra de materiais/serviços; 

● Não cumprimento de prazos, pelos usuários e seções da PCARP, estabelecidos 

pela Comissão GEPREF, acarretando inúmeras urgências e lentidão nos demais 

processos de compra. 
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�   Avaliação e desafios para o ano de 2009  

Responsáveis pelo recebimento, triagem e análises técnicas das 

requisições e materiais adquiridos, pelo auxílio aos requisitantes e pelo cadastro e 

controle de fornecedores habilitados em conformidade com as normas e 

exigências legais, foram atendidas as atividades determinadas reduzindo o 

número de requisições enviadas, atendendo de maneira competente e satisfatória, 

orientando e agilizando a rotina de trabalho atribuída à Seção, apesar da falta de 

planejamento e de conhecimento dos requisitantes, reduzidíssimo número de 

funcionários e dificuldade de empresas que atendam as exigências de 

fornecimento. 

 

Desafios: 

● 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 

Manter registros dos bens móveis e imóveis com dados suficientes para 

caracterizá-los, orientar os usuários de bens de caráter permanente quanto à sua 

responsabilidade pela guarda e uso, respeitando as exigências do Tribunal de Contas 

e atuando em conformidade com a Legislação vigente. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 17 – Recursos humanos 

Nível Quantidade 

Básico 01 

Técnico 03 

Superior - 
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Tabela 18 – Recursos materiais 

Tipo  Quantidade 

Microcomputador 04  

Impressora 02 

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 

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; 

● Atendimento dos pedidos de providência para transferências internas; 

● 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. 
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Tabela 19 – Prestação de serviços 

Atividade Quantidade 

Transferência de responsabilidade de bens  823 

Incorporação de Bens Patrimoniais 1432 

Processos diversos (contrapartida, doação, passagem, baixa) 192 

Ofício e Memorando 35 

Pedido de Providência 125 

 

 

�   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 

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 o ano de 2009  

Mesmo sofrendo com a inexistência de um depósito apropriado para 

armazenar mercadorias recebidas e estocadas e da falta de um veículo adequado 

para o transporte de móveis e mercadorias, esta Seção manteve atualizados os 

registros dos bens móveis e imóveis. Manteve também estreito controle em conjunto 

com a Seção de Informática, referente aos dados pertinentes as configurações 

modificadas em equipamentos de informática patrimoniados.  

 

Desafios: 

● 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. 
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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. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 20 – Recursos Humanos 

Nível  Quantidade 

Básico - 

Técnico 01 

Superior 02 

 

 

Tabela 21– Recursos materiais 

Tipo Quantidade 

Microcomputador 03 

Impressoras 01 

 

�   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 e Sistema 

Gerencial – em fase de testes); 

● Recebimentos e pagamentos diversos relativos à Execução Orçamentária; 
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● 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 22 – Documentos gerados e tramitados  

Procedimentos 2007 2008 

Empenhos 960 956 

Dispensa de licitação 529 722 

Convite de Preços 05 05 

Tomada de Preços/Concorrência 06 04 

Pregão 20 84 

Pregão – Registro de Preços 03 19 

Processos de pagamentos 1635 1806 

Processos de adiantamento 110 122 

Remanejamentos emitidos 358 343 

Remanejamentos recebidos 858 738 

 

 

�   Público alcançado 

Funcionários da PCARP e das demais Unidades da USP; docentes e 

fornecedores. 

 

�   Metas propostas 

● Aperfeiçoamento da rotina e fluxo de informações; 

● Finalização da fase de testes e implantação total do Sistema Gerencial 

Orçamentário informatizado. 
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�   Metas alcançadas 

● Aquisição de Sistema Gerencial Orçamentário informatizado (uso experimental). 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Melhor planejamento para as aquisições de produtos diversos (requisitante e 

executor da despesa); 

● Desconhecimento dos usuários sobre o funcionamento do Sistema Compras; 

● Excesso de trabalhos urgentes; 

● Excesso de refeitos; 

● Falta de uma melhor comunicação entre as seções da Divisão Financeira com a 

finalidade de obtenção de melhores resultados na qualidade dos serviços 

prestados. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

Contando com reduzido número de funcionários e a despeito do 

ostensivo volume de serviços decorrentes daqueles vinculados à Seção de Compras, 

aos procedimentos de atendimento das licitações realizadas pela modalidade de 

Pregão e ao aumento de contratações de empresas para execução de obras de 

engenharia, o trabalho foi efetuado a contento e com zelo, garantindo a confiabilidade 

e legalidade dos procedimentos. Houve ainda a preocupação no aperfeiçoamento 

com relação ao atendimento prestado, utilizando métodos que possibilitam 

atendimento ágil e eficaz.  

O desafio para o ano de 2009 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. 
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5.3 SEÇÃO DE TESOURARIA 

 

�   Missão 

Zelar pela verba do Orçamento e da Receita da PCARP, controlando os 

recursos financeiros, efetuando pagamentos a fornecedores e funcionários, fazendo o 

recebimento de verbas dos serviços prestados pela Unidade, primando pela 

excelência da prestação de serviços e do atendimento ao público. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 23 – Recursos humanos 

Nível Quantidade 

Básico - 
Técnico 02 
Superior - 

 

 

Tabela 24 – 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 Infraestrutura; 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; 
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● 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. 

 

�   Metas alcançadas 

 

Tabela 25 - Atividades realizadas  

Atividades 2007 2008 

Empenhos por Adiantamento 98 114 

Empenhos por Anulação 89 114 

Elaboração de Recibos – Receita Própria 432 610 

Elaboração de Guias de Recolhimento – Receita Própria  213 107 

Guias de recolhimento de saldos prestação de contas 98 108 

Prestação de Contas 98 114 

Cheques Emitidos 1960 1776 

Ofícios Diversos expedidos 117 143 

Cobranças Diversas 340 320 

 

 

�   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 o ano de 2009 

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 2009 é manter a qualidade e a competência na execução 

das tarefas atribuídas, para isso será necessária a reposição de um funcionário. 
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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/manutenção do parque computacional para manter os 

equipamentos em plenas condições de funcionamento; 

● Proposta de soluções computacionais que atendam à demanda das diversas 

Seções/ Serviços e demais usuários, fazendo análise das necessidades, projetos, 

aquisições e implantações; 

● 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 no laboratório da Seção; 
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● Suporte técnico aos funcionários da PCARP via telefone, remotamente (via 

rede) e no local de trabalho do funcionário quando necessário ou solicitado.  

 

Tabela 03 – Equipamentos sob responsabilidade da SCINFOR 

Tipo de equipamento Quantidade 

Alarmes 48 
Hubs 15 
Impressoras de cheque 02 
Impressoras de cód. de barras 01 
Impressoras jato de tinta 66 
Impressoras Matriciais 32 
Impressoras lasers 21 
Impressora/copiadora/scaner (multifuncionais) 11 

Microcomputadores 342 
No-breaks 84 
Notebooks 06 
Monitores de vídeo 371 
Scanners de mesa 10 
Servidores de rede 01 
Switches 67 

 

 

�   Público alcançado 

A Seção Técnica de Informática atende os funcionários da PCARP, para 

os quais são realizados suporte e soluções em Tecnologia da Informação (TI). 

Realiza os atendimentos técnicos para SISUSP Médico e Odontológico, 

SESMT, Creche Carochinha (COSEAS), Agência USP de Inovação, USP Recicla, CJ, 

COESF e está auxiliando o início das atividades da EEFERP (Escola de Educação 

Física e Esportes de Ribeirão Preto). 

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. 

Presta suporte aos alunos da moradia estudantil (CREU), onde foram 

instalados dois computadores com acesso à Internet. 

 

�   Metas propostas 

● 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; 
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● 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; 

● Manter o parque computacional PCARP atualizado, substituindo os 

equipamentos mais antigos ou os que necessitam de maior poder de 

processamento. 

● Criar e manter áreas restritas e individuais aos funcionários para que possam 

realizar cópias de segurança (backup) de seus dados; 

● Realizar treinamentos para os funcionários; 

● Atender ao número de sistemas aguardando desenvolvimento. 

 

�   Metas alcançadas 

● Substituição de hub´s por switches; 

● Atendimento de urgência foi mantido, mesmo com a redução do quadro de 

funcionários; 

● Instalação da SCINFOR em local adequado (Casa 13 da Rua das Paineiras), 

onde foi possível separar: área de manutenção em hardware, área técnica, 

recepção e almoxarifado; 

● Aquisição 13 micros por pregão PCARP, 09 pelo pregão CTI (já instalados) e 15 

micros por pregão CTI que serão instalados em 2009. 

 

Tabela 04 - Pedidos atendidos (*)  

Seção solicitante Quantidade Seção solicitante Quantidade 
Seção de  Transportes          13 Seção de Alimentação           19 
Agência USP de Inovação        10 Seção de Almoxarifado          21 
ATD - Moradias                 06 Seção de Atendimento Social    23 
ATD II                         26 Seção de Atividades Culturais  43 
ATD-IV                         24 Seção CEFER                 39 
Atendimento Social             06 Seção de Compras               21 
CAPEE                          13 Seção de Expediente            27 
Casa de Hóspedes               03 Seção de Informática           58 
Centro Mult. Prom. Saúde 22 Seção de Manutenção Hidráulica 04 
CETEC                          28 Seção de Moradias              21 
CEUA                           02 Seção de Oficinas              04 
CIPA                           04 Seção de Oficinas de Precisão  17 
COSEAS - Creche                08 FAPESP 05 
CREU                           07 Seção de Patrimônio            19 
DVAPEP 32 Seção de Segurança             54 
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DVACEX         14 Seção de Tesouraria            13 
DVADM        05 Seção de Vigilância            04 
DVINFRA     43 Seção Serviços Gerais          16 
DVFINAN             05 Serviço de Áreas Verdes        10 
ECA                            06 Serviço de Biblioteca          91 
EDUSP                          04 Serviço de Biotério            26 
CJ                   06 Serviço de Comunicação Social  33 
Gabinete                       43 Serviço de Material            02 
Lab. de Resíduos Químicos      28 Serviço de Pessoal             34 
Ouvidoria 01 Serviço Promoção Social        27 
Pequeno Cidadão                02 Seção Contabilidade e Finanças 04 
SESMT                          21 Processos Seletivos Centraliz 67 
SISUSP                         27 Seção de  Manut. Elétrica      04 
USP Recicla                    06   

TOTAL 1126 
(*) no período de 01/11/2007 a 01/11/2008 

 

 

Tabela 05 - Tipos de atendimentos realizados (*)  

Tipo de atendimento Quantidade 
Assessoria 151 
Backup 05 
Ceder cd 23 
Compra 45 
E-mail 21 
Hardware 189 
Hardware  e Software 20 
Homepage 152 
Manutenção/ formatação 08 
Manutenção externa 23 
Montagem - equipamento 82 
Rede - configuração /assessor. 87 
Rede – infra 73 
Segurança eletrônica 38 
Software - configuração 11 
Software - desenvolvimento 19 
Software - inst. /reinstalação 90 
Software - licenças 05 
Software - manutenção 08 
Substituição 59 
Vírus – remoção 17 

(*) no período de 01/11/2007 a 01/11/2008 
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�   Dificuldades encontradas 

● Quadro defasado de funcionários; 

● Com a mudança de Prefeitura para Coordenadoria, novos órgãos serão 

oficialmente gerenciados por esta SCINFOR, como COESF, COSEAS e CJ. Isto 

aumenta ainda mais a demanda de serviços que já está, há anos, suprimida pela 

falta de funcionários; 

● Expansão das Unidades de Ensino no Campus, gerando maior demanda de 

serviços, como por exemplo, na Biblioteca Central, CEFER, SISUSP, Restaurante 

Central. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

Apesar de todas as dificuldades, o ano de 2008 foi considerado muito 

positivo para a SCINFOR, devido a mudança para a casa 13 da Rua das Paineiras, 

com espaço adequado para uma melhor organização física e das atividades da 

Seção.  

Os desafios para 2009 são: a implementação dos sistemas que 

encontram-se pendentes; a reformulação do sistema de chamados da SCINFOR, 

visando à redução de impressão de recebimento do mesmo; implementação de um 

servidor de domínio para a PCARP, facilitando as manutenções com relação à 

gerência das senhas de usuários; e aumento do número de recursos humanos da 

Seção, para atender de forma adequada ao aumento da demanda de serviços 

prestados à PCARP. 
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7. DIVISÃO DE APOIO À CULTURA E EXTENSÃO - DVACEX 

 

�   Missão 

Proporcionar à comunidade o acesso aos recursos institucionais 

destinados às áreas sociais e culturais, com suas ações se efetivando na comunidade 

local e regional. Busca despertar nos seus usuários – diretos e indiretos – a reflexão e 

a consciência crítica, auxiliando-os na formulação de ações responsáveis e éticas 

voltadas à construção da cidadania. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 01 – Recursos humanos  

Nível  Quantidade 

Básico 65 

Técnico 09 

Superior 12 

Total 86 
 

 

Tabela 02 – Recursos materiais  

Tipo Quantidade 
Microcomputador 31 

Impressora 11 

Impressora Matricial 01 

Multifuncional  04 

Aparelho de Fax 02 

Teclado eletrônico 01 

Piano Digital 01 

Piano de Armário 02 

Televisores 04 

Videocassete 03 

Aparelho de CD portátil 01 

Aparelho de DVD 01 

Retroprojetor 01 

Projetor Multimídia 02 

Tela de projeção 02 
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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; 

● Instalar equipamentos de audiovisual e melhorias na infra-estrutura do Espaço 

Cultural; 

● Equacionar o aumento da demanda de usuários na Seção de Alimentação e 

nas Moradias Estudantis; 

● Atualizar os equipamentos obsoletos de informática. 

● Propor contratação de técnicos especializados para manuseio de equipamentos 

de audiovisual no Espaço Cultural. 

 

�   Metas alcançadas 

● Realização do Projeto Ópera Café, com apresentação em Bebedouro, público 

de 2000 pessoas; 
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● Realização do Curso de Difusão Cinema em parceria com a ECA/USP e apoio 

dos Estúdios Kaiser de Cinema; 

● Participação do II Encontro das Seções de Atividades Culturais de todos os 

Campi do interior e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão em Bauru; 

● Realização da 13ª Semana de Arte e Cultura da Pró-Reitoria de Cultura e 

Extensão Universitária, em Comemoração ao Centenário da Imigração Japonesa; 

● Apresentação do Coral da USP Ribeirão - Grupo Madrigal Revivis com 

Orquestra de Câmara na Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto; 

● Realização do Projeto “História da Música nas Escolas”, uma prestação de 

serviço à rede municipal de ensino de Bebedouro; 

● Licitação da segunda etapa do restaurante com início das obras previstas para 

fevereiro de 2009 e autorização por parte dos órgãos centrais da destinação de 

recursos para aquisição dos equipamentos apropriados para o novo restaurante; 

● 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/COPI Seção 

de Atividades Culturais e Coral USP Ribeirão; 

● Reformas do Espaço Cultural, bem como da sede da Seção de Atividades 

Culturais, os quais encontram-se em estado precário. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

Ainda que em 2008 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; 

● Na infraestrutura da Seção de Atividades Culturais, com Instalação do 

Laboratório de Fotografia e demais ampliações; 
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● 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; 

● Apresentação na abertura oficial da 13ª Semana de Arte e Cultura em 

Comemoração ao Centenário da Imigração Japonesa; 

● Participação do Coral da USP Ribeirão – Grupo Madrigal Revivis “É Natal em 

Ribeirão”; 

● Participação do Coral da USP Ribeirão Grupos Madrigal Revivis e Zênite da 

apresentação “Natal no Campus”; 

● Projeto História da Música nas Escolas. Prestação de Serviço à rede municipal 

de ensino de Bebedouro, no total de 30h/a; 

● Realização do Projeto Ópera-Café, com apresentação no dia Bebedouro com 

um público de 2000 pessoas; 

● Repertório em andamento, 75 músicas; 

● Formulação de programas artísticos, 11 programas; 

● Realização de 66 ensaios gerais; 

● Realização de 164 ensaios de naipe; 

● Realização de 14 apresentações; 

● Gravação de repertório: 10; 

● Títulos adquiridos: 1350 partituras; 

● Fotos: 260; 
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● Aulas de técnica vocal: 66; 

● Público estimado nas apresentações: 12.000 pessoas. 

 

�   Dificuldades encontradas 

Quadro defasado de recursos humanos especializados em montagens 

artísticas (Montador de orquestra, Pianista, Regente-Assistente, Professor de técnica 

vocal). 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

As atividades dos Programas Especiais de Cultura e Extensão de 2008 

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 2009 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 
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Tabela 08 – Recursos materiais 

Tipo Quantidade 
Microcomputador 09 

Impressora 03 

Multifuncional 01 

Piano de armário 02 

Televisores 02 

Vídeo cassete 02 

Aparelho de CD portátil 01 

Aparelho de DVD 01 

Projetor Multimídia 02 

Tela para projeção 02 

 

 

�   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; 
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● 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 

●As atividades de “Oficinas” atingiram um público de 481 pessoas; 

● O Espaço Cultural do Campus da USP teve em 2008, 243 agendamentos, entre 

eventos e ensaios; 

● Participação no II Encontro das Seções de Atividades Culturais da USP 

realizado em Bauru; 

● Lançamento do novo site eletrônico da Seção; 

● Implantação do sistema de agendamento eletrônico do Espaço Cultural;  

● Exposição “Inventário 1982 – 1994” no Shopping Santa Úrsula; 

● Exposições pelo grupo das Oficinas de Fotografia e Pintura em Tela; 

● Circuito TUSP de teatro; 

● Curso de Difusão Cinema em parceria com a ECA/USP e apoio dos Estúdios 

Kaiser de Cinema; 

● 13ª Semana de Arte e Cultura junto com as comemorações do Centenário da 

Imigração Japonesa e o Festival do Japão realizada em parceira com o Grupo 

Coordenador das Atividades de Cultura e Extensão Universitária; 

● Consolidação do Projeto “Capela ao Meio Dia e Meia”; 

● Foram centralizados 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 vem 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 
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atendimento às escolas públicas e particulares, grupos estrangeiros, conforme 

relatório abaixo. Serviços estes que crescem a cada dia. 

 

Tabela 09 – Eventos ocorridos em 2008 

Evento Local Público 
Oficinas de teatro (1 workshop) Atividades Culturais - Casa 4 55 
Oficinas de música Atividades Culturais - Casa 4 124 
Oficinas de música - infanto juvenil Atividades Culturais - Casa 4 12 
Oficinas de fotografia Atividades Culturais - Casa 4 140 
Oficinas de pintura Atividades Culturais - Casa 4 52 
Oficinas de dança Atividades Culturais - Casa 4 98 
Cursos de Difusão Estúdios Kaiser de Cinema 30 
Apresentações Musicais Espaço Cultural 1.140 
Apresentações Teatrais Espaço Cultural 1.505 
Apresentações de Cinema Espaço Cultural 50 
Exposições Atividades Culturais - Casa 4 2.070 
Exposições Centro de Visitantes 725 
Exposições Refeitório 13.000 
Exposições Externas ao Campus 230 
Poeta de Gaveta  146 
Músicos em Grupo  21 
Visitas Monitoradas São Paulo 109 
  19.507 

Total de 82 eventos em 2008. Quantidade de público total de 19.507pessoas. 

 

Tabela 10 - Atendimento às escolas e grupos estrangeiros 

Perfil Origem No. Visitantes 
Calouros do Direito Diversos 100 
Calouros Medicina  Diversos 150 
Congresso Espanha 20 
Alunos de ensino médio São Sebastião do Paraíso 39 
Instituto Superior de Enfermagem Angola 26 
Liceu Albert Sabin Ribeirão Preto 35 
Colégio São Domingues Araxá 70 
Otoniel Motta Ribeirão Preto 45 
Escola Ana Maria Junqueira Franca 40 
Alunos de ensino fundamental Ribeirão Preto 46 
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 
E. E. Jarvas Massulo  Ribeirão Preto 40 
E.E. Prof. Jorge Faleiros Patrocínio Paulista 45 
E.E. Alcides Corrêa Ribeirão Preto 45 
Agente Jovem Rib. Preto/Cidadania 30 
Colégio Objetivo São José do Rio Preto 38 
Colégio Anglo Ribeirão Preto 45 
Alunos de Ensino Médio Ribeirão Preto 70 
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Alunos de Ensino Médio São Sebastião do Paraíso 40 
Escola Enfermagem América Latina 20 
Agente Jovem/Adepal Barrinha 52 
Colégio Soares de Oliveira Barretos 80 
Alunos Ensino Médio Ribeirão Preto 38 
Escola Profa. Carmem Mendes Carvalho Tambaú 45 
E.E. Dr. Cândido Rodrigues S. José do Rio Pardo 45 

 

Tabela 11 – Eventos ocorridos no Centro de Visitantes 

Eventos Quantidade 

Café Ciência 08 

Exposições promovidas pela Seção de Atividades Culturais 07 

Lançamento CD Rádio USP 01 
Cerimônia de entrega da Premiação do 1º. Concurso de 
Redação  “Novos Talentos” da 3º. Festa do Livro 

01 

Exposição de esculturas  do artista Shozo Mishima 01 

Coquetel Semana Japonesa 01 

V Mostra da Carochinha – Exposições Múltiplas 01 

Inscrição Feira da Sucata 01 

Inscrições alternativas da FUVEST 01 

III Ciclo de Palestras Biodiversidade para 3º. Idade 04 

 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Falta de infraestrutura 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; 

● 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.; 

● Em 2008, 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. 
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�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

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. 

 

 

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. 
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�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 12 – Recursos humanos Diretoria 

Nível  Quantidade 
Básico 02 

Técnico - 

Superior 01 
 

 

Tabela 13 – Recursos materiais Diretoria 

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; 

● Desenvolvimento e coordenação do Projeto Cine-Cult / USP, em parceria com o 

Clin-a (Centro Lacaniano de Investigação da Ansiedade), visando à exibição de 

filmes com posterior discussão, estimulando reflexões e debates junto à 

comunidade interna e externa do Campus. 

 

�   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; 
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● Auxiliar e supervisionar programas de melhoria de qualidade e conservação das 

moradias de funcionários, alunos e Casa de Hóspedes; 

● Supervisionar o equacionamento 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 Serviço de Promoção Social, 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, com participação no projeto sobre “Qualidade de Vida no CREU;  

● Participação ativa em reuniões visando à construção e criação de um Serviço 

de Apoio aos Funcionários da USP-Campus Ribeirão Preto, denominado 

“CAFUSP”; 

● Apoio logístico na intensificação de reformas e/ou melhorias junto às casas de 

funcionários – moradores do Campus; 
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● Criação e coordenação de um grupo de trabalho interdisciplinar para ações e 

projetos sócio-ambientais e de qualidade de vida junto aos usuários e funcionários 

do Restaurante Central, denominado “REFAZER”.  

●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; 

● Foram realizadas 8 apresentações do “Cine Cult / USP” no  Espaço Cultural 

“Capela” do Campus, contando com debatedores da área da psicanálise e artes 

em geral, tendo sido alcançado um público de aproximadamente 730 pessoas 

entre estudantes do Campus (alunos de graduação e pós-graduação), além de 

diversos profissionais externos à USP.  

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

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 

Medicina (CEM) à PCARP, passando a compor o CREU, auxiliarão no atendimento à 

demanda em relação à moradia estudantil no Campus. 
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Para 2009, o desafio será o acompanhamento e efetiva instalação do 

novo Restaurante e dos dois blocos da Vila Estudantil, na nova área de serviços do 

Campus, além das adequações e redimensionamentos de projetos e recursos 

humanos das Seções e Setores do Serviço de Promoção Social. 

 

 

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 14 – Recursos humanos 

Nível  Quantidade 
Básico 01 
Técnico 01 
Superior 04 

 

Tabela 15 – Recursos materiais 

Tipo Quantidade 
Microcomputador 06 
Impressora  03 
Aparelho de Fax 01 

 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Atuação no planejamento, organização e administração dos benefícios e 

serviços sociais do Campus; 

● Operacionalização da Política de Apoio à Permanência e Formação Estudantil, 

cujo principal objetivo é fornecer condições para que o estudante da USP possa 

manter-se condignamente e ampliar as suas atividades acadêmicas visando 

concluir o curso ao qual se encontra vinculado, reduzir a evasão e contribuir para 

a formação integral dos estudantes; 
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● Monitoramento da Política através de indicadores quantitativos e qualitativos, 

visando a possibilidade de outras ações ou modificações das existentes; 

● Construção de um perfil das necessidades do aluno através de estudos, 

utilizando-se de critérios socioeconômicos, identificando aquele que mais precisa 

de apoio por parte da Universidade; 

● Acompanhamento, encaminhamento e orientação de alunos e funcionários que 

buscam ajuda 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. 

 

�   Público alcançado 

Comunidade uspiana e externa. 

 

�   Metas propostas 

● Unificar e dar homogeneidade aos procedimentos das assistentes sociais no 

processo de seleção/classificação socioeconômica e de atendimento; 

● Aperfeiçoar constantemente os instrumentos de avaliação e metodologia de 

trabalho; 

● Capacitar os profissionais através de encontros específicos entre os técnicos da 

capital e interior, oficinas, cursos, etc.; 

● Ampliar a participação em projetos sociais junto aos funcionários da PCARP. 

 

�   Metas alcançadas 

 

Tabela 16 – Quadro Demonstrativo 

Tipos de auxílio Inscritos Concedidos 
Apoio Emergencial (vaga moradia) 107 67 
Apoio Emergencial (auxílio moradia) 107 33 
Apoio Alimentação emergencial 150 112 
Vagas Oficiais na Moradia 414 168 
Auxílio Moradia 414 186 
Alimentação 680 436 
Ensinar com Pesquisa 192 166 
Aprender com Cultura 315 280 
Bolsa Santander 72 42 
Bolsa FUVEST - 24 
Taxa de Isenção Vestibular FUVEST 2830 2510 
Creche 111 37 
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● Moradia: compreende vaga em moradia estudantil nos campi da USP que 

possuem edifícios destinados a esta finalidade ou auxílio financeiro em valor 

previamente estabelecido, para apoiar gastos com moradia, fora do espaço da 

Universidade; 

● Transporte: auxílio financeiro para apoiar o deslocamento do aluno de casa 

para a Universidade; 

● Alimentação: refeições gratuitas nos restaurantes universitários, de acordo com 

a disponibilidade orçamentária; 

● Permanência: para acolhimento aos alunos ingressantes na Universidade, por 

um período limitado, com necessidade socioeconômica identificada, enquanto 

aguarda a decisão do processo de seleção para apoio à permanência, poderá ser 

concedida vaga em alojamento estudantil ou auxílio financeiro para alojamento ou 

transporte; 

● Emergencial: auxílio financeiro ou outro de caráter emergencial para resolução 

de situações de exceção que requeiram ação imediata de apoio à permanência 

estudantil. Este auxílio é o único que poderá ser estendido a estudantes que não 

vivenciam dificuldades socioeconômicas permanentes e sim eventuais. 

● Bolsa Aprender com Cultura e Extensão: auxílio financeiro vinculado ao 

desempenho acadêmico junto a projetos de extensão; 

● Bolsa Ensinar com Pesquisa: auxílio financeiro vinculado ao desempenho 

acadêmico junto a projetos de pesquisa sobre ensino de graduação; 

● 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; 

● 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; 

● 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 2008; 

● 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; 

● Bolsa Santander: criado em 2005 por meio de convênio entre o Banco 

Santander 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; 

● 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; 

● Participação no Grupo de Atendimento aos funcionários “CAFUSP”; 

● 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; 

● Visitas técnicas nos setores que atendem aos usuários contemplados nos 

programas e visitas domiciliares; 

● Informatização dos Programas de Apoio e Permanência Estudantil. 
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�   Dificuldades encontradas 

Readequação do espaço físico para o novo quadro de funcionários. 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

Com a implementação da Política de Apoio à Permanência e Formação 

Estudantil, o Serviço Social reconstruiu seu instrumental de classificação e análise 

socioeconômica, uniformizando suas ações na Universidade como um todo. Esse 

conjunto articulado de instrumentos e técnicas (formulário para inscrição dos apoios, 

entrevista, visita domiciliar, relatório social, orientação social, aconselhamento, 

observação, parecer técnico e reuniões técnicas), permitiu a orientação da ação 

profissional do Assistente Social, possibilitando uma análise viva e dinâmica das 

demandas sociais, contribuindo com a Política de Apoio à Permanência e Formação 

Estudantil. 

 

Desafios: 

● Elaboração do manual de instruções técnicas do formulário para avaliação 

socioeconômica, com a finalidade de orientar o atendimento aos alunos e garantir 

assim a distribuição mais equânime dos recursos da Universidade; 

● 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. 

 

 

7.3.2  COPI – CENTRO DE ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA 

 

�   Missão 

Atender ao usuário em suas demandas psicológicas, sociais e 

educacionais, utilizando-se de recursos intra e extra USP, além de estimular a 
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utilização dos próprios recursos da pessoa, visando um equacionamento das 

dificuldades enfrentadas no ambiente acadêmico e/ou do trabalho.  

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 17 – Recursos humanos 

Nível  Quantidade 
Básico 01 
Técnico - 
Superior 01 
Estagiários(*) 06 
(*) alunos do curso de Psicologia da FFCLRP 

 

�   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; 

● Elaboração de relatórios internos, relatório anual, projetos e caracterização da 

clientela do COPI; 

● Implantação do Núcleo de Estudos sobre Psicanálise e Instituição, desenvolvido 

em parceria com o Centro Lacaniano de Investigação da Ansiedade (Clin-a). 
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�   Público alcançado 

Comunidade uspiana. 

 

�   Metas propostas 

● 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; 

● Atender à demanda de funcionários/familiares com problemas relacionados ao 

uso abusivo de álcool e drogas; 

● Realizar as reuniões e discussões em parceria com a DVACEX, mostrando a 

necessidade da contratação de mais um psicólogo para compor o serviço e/ou 

elevação do número de estagiários no serviço ou, ainda, buscar o 

redimensionamento dos atendimentos prestados. 

 

�   Metas alcançadas 

● Atendimento de 100 pessoas (90 alunos de graduação); 

● 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; 

● Projeto de estágio em parceria com docente da Psicologia e Educação/FFCLRP 

e a Instituição CAPS-AD, para atendimento de funcionários com problemas de 

álcool e drogas; 

● Participação efetiva no recém constituído grupo “CAFUSP” que reúne diferentes 

profissionais de serviço da USP com a proposta de atendimento aos funcionários 

com problemas de álcool e drogas no Campus. 

● Manutenção do número de atendimentos fundamentais aos usuários do COPI, 

conforme tabela abaixo: 
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Tabela 18 - Número de pessoas atendidas e atendimentos prestados pelo COPI em 2008  

Curso / Unidade Pessoas 
atendidas 

Nº. de 
atendimentos 

% Pessoas 
atendidas 

% 
atendimentos 

FFCLRP 38 232 38 40,7 
FEA-RP 7 52 7 9,3 
EERP 27 146 27 25,5 
FORP 4 13 4 2,2 
FCFRP 4 17 4 3 
Depto de Música (ECA) 3 10 3 1,7 
FMRP/FFCLRP 4 34 4 5,8 
FMRP 3 2 3 0,3 
PCARP 5 51 5 9 
Creche Carochinha 2 9 2 1,5 
OUTROS (Doc./dependentes) 3 6 3 1 
TOTAL 110 572 100 100 

 

 

Tabela 19 - Número de pessoas atendidas e atendimentos prestados pelo COPI de 2004 a 2008 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Pessoas 
atendidas 

133 108 144 113 100 

Número de 
atendimentos 

680 732 610 538 572 

 

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

A despeito da falta de mais um psicólogo na equipe, conseguimos 

manter um número de atendimentos compatíveis com as necessidades da clientela 

que buscou o COPI em 2008. O equacionamento desta demanda se deu, em parte, 

pela manutenção dos estagiários da Psicologia no serviço, bem como pelos 

atendimentos prestados pelo psicólogo responsável pelo serviço.  

Há que se destacar, também, as parcerias desenvolvidas com serviços e 

setores do Campus (SISUSP, SESMT, USP-Recicla, T.O.-FMRP, Seção de 

Atendimento Social, Seção de Alimentação e DVACEX), mostrando a interface do 

COPI no apoio a ações e discussões que envolvam a saúde e a qualidade de vida de 

alunos e funcionários do Campus USP-Ribeirão Preto. Isto tende a demonstrar um 

lugar consolidado de referência para o serviço em tais questões, mostrando, mais 

além da face fundamental do serviço que é a da prestação de atendimentos 

psicológicos para pessoas que buscam diretamente o serviço, uma perspectiva 

preventiva e consultiva no que se refere a questões envolvendo a saúde mental e 

qualidade de vida de alunos e trabalhadores da USP-Ribeirão. 
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Desafios: 

A perspectiva para 2009 é continuar com os atendimentos fundamentais 

à comunidade discente que busca o COPI, bem como manter os atendimentos 

destinados à comunidade funcional, fruto de parceria estabelecida com o CPA da 

FFCLRP através de estágios profissionalizantes ao aluno de Psicologia, além da 

articulação com serviços de saúde sediados no Campus. Também aguardamos a 

contratação de mais um profissional da Psicologia, para que possamos equacionar a 

demanda por atendimentos psicológicos entre os alunos do Campus. 

 

 

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. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 20 – Recursos humanos 

Nível  Quantidade 
Básico  18 

Técnico 01 

Superior - 

 
 

Tabela 21 – Recursos materiais 

Setor Tipo Quantidade 
Sede da Seção Microcomputador 04 

Impressora 01 
CREU Microcomputador 01 

Impressora 01 
Casa de Hóspedes Microcomputador 01 

Impressora 01 
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� 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. 

 

�   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 o início e conclusão da reforma nas edificações do Bloco 

CEM/CREU – (antiga Casa do Estudante de Medicina); 

● 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). 
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�   Metas alcançadas 

● Abertura de Inscrição às moradias e cadastro dos candidatos inscritos; 

● Reformas de residências em várias colônias; 

● Reforma geral das casas I e II da Pós-Graduação; 

● Realização de 515 atendimentos de solicitações para serviços de manutenção; 

● Atualização do quadro atual de moradores e do quadro de moradores 

anteriores; 

● Aperfeiçoamento profissional de funcionários da Seção; 

● Aquisição de material para realização de manutenção preventiva; 

● Melhoria nas moradias estudantis (aquisição de geladeira); 

● Reforma dos banheiros da Casa de Hóspedes I e aquisição de eletrodomésticos 

(01 lavadora de roupas; 03 purificadores de água), além da reforma de 01 

lavadora industrial e instalação de Box nos banheiros)  

 

Tabela 22 – Ocupação da Casa de Hóspedes 

 2006 2007 2008 
Diárias 3.346 3.314 4.000 

Casas de Hóspedes I e II possuem 11 quartos com possibilidade de 23 vagas 
 

 

�   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 

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 o ano de 2009 

No ano de 2008, a Seção de Moradias conseguiu atender à demanda de 

prestação de serviços. A dedicação dos servidores da Seção resultou em um 
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ambiente propício ao bom andamento das rotinas de trabalho, potencializando os 

recursos disponíveis, para que fossem atingidas 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 2009, 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. 

 

�   Recursos humanos e materiais 

 

Tabela 22 – Recursos humanos 

Nível  Quantidade 
Básico 41 
Técnico 03 
Superior 01 

 

 

Tabela 23 – Recursos materiais 

Tipo Quantidade 
Microcomputador 04 

Impressora 01 

 

 

�   Principais atividades desenvolvidas 

● Supervisão geral das atividades da Seção, com distribuição em escala de 

serviços entre os funcionários; 

●Planejamento de cardápios; 

● Preenchimento de relatórios pertinentes a Seção; 
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● 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 infraestrutura. 

 

Tabela 24 - Número de refeições 2004 a 2008 na Seção de Alimentação/PCARP 

2004 2005 2006 2007 2008 
338.930 365.660 405.229 399.367 470.085 

 
 

Tabela 25 – Relação entre número de refeições servidas e número de funcionários da  
Seção de Alimentação – 2004 a 2008 

Ano Nº de Refeições Servidas Nº de Funcionários 
2004 338.930 36 
2005 365.660 39 
2006 405.229 39 
2007 399.367 39 
2008 470.085 45 

 

 

�   Público alcançado 

Comunidade uspiana, visitantes e participantes de eventos dentro do 

Campus.  
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�   Metas propostas 

● Propor a manutenção da contratação de serviços terceirizados para auxílio na 

limpeza e higienização de utensílios, além de equipamentos; 

● Propor a substituição geral do telhado do saguão do Restaurante Central; 

● Liberar espaço destinado à higienização de panelas,  

● Propor a contratação de 5 auxiliares de cozinha, 3 cozinheiros e 1 técnico de 

nutrição e dietética por tempo determinado para auxílio no equacionamento da 

demanda da Seção. 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Espaço Físico insuficiente para o número de refeições produzidas e 

distribuídas; 

● Equipamentos em número insuficiente para o armazenamento, produção e 

distribuição das refeições.  

 

�   Avaliação e desafios para o ano de 2009 

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. 

 

Desafios 

● Manter padrões de qualidade estabelecidos em relação à produção, distribuição 

de alimentos assim como no atendimento aos usuários em geral; 

● Aprimoramento dos funcionários através de cursos direcionados a cada área de 

atuação e mesmo cursos que estejam relacionados com o grupo em geral, pois é 

sempre válida uma reciclagem de conhecimentos e interações fora do ambiente 

de trabalho. 
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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 
2 computadores 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 no break 1 computador back up com caixa de som 
1 móvel/ mesa e armário – técnica 1 link 
1 receiver 1 processador de áudio 
4 caixas de som 1 FM tuner (receiver) 
1 relógio de parede 1 amplificador 
1 aparelho de telefone/fax 2 caixas de som 
3 microfones 1 régua com 2 controles 
1 fone de ouvido 1 mesa de som nova 
Estúdio Gravação 1 microfone sem fio 
1 computador 3 pedestais articulados 
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 aparelho de vídeo cassete 
1 fone de ouvido 4 nobreaks 
1 cassete 2 impressoras 
1 hibrida 1 dvd player 
2 caixas de som 2 máquinas fotográficas – Canon – Elan II 
3 microfones 1 máquina fotográfica – Nikon – FM-2 
Sala de Arquivo  1 máquina fotográfica Digital Canon EOS Rebel 
1 armário de aço  1 flash Macro ML-3 – Canon 
1 armário de madeira para fitas de vídeo  1 flash Speed Lite – Cânon 
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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 

 
 
�   Principais atividades desenvolvidas 

● Entrevistas e reportagens para divulgação das atividades de ensino, pesquisa 

e extensão das Unidades de Ensino, das atividades administrativas, culturais e 

esportivas da Prefeitura do Campus e demais informações necessárias ao 

conhecimento do grande público. 

● Mídias utilizadas: 

- Rádio USP Ribeirão; 

- Jornal USP Ribeirão; 

- Site www.ribeirao.usp.br; 

- Mídias da USP em São Paulo (rádio TV, jornal da USP, revista e a 

Agência USP de Notícia, que distribui material para  imprensa do país 

inteiro).  

● Atendimento aos jornalistas da mídia nacional, regional e local como 

assessoria de imprensa. 

 

�   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 acervo documental; 

● Adquirir dois geradores de energia que serão instalados no prédio do SCS, 

onde funciona a rádio e no prédio onde se localiza a torre de transmissão; 

● Implantar a TV USP Ribeirão, tendo em vista a doação equipamentos pelo 

Sistema Clube de Comunicação (TV Clube); 

● Buscar parcerias para concretizar os projetos da SCS; 
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● Finalizar o projeto do CD comemorativo aos três anos da Rádio USP Ribeirão, 

realizando a gravação e o lançamento; 

● Buscar patrocínio para o Projeto do CD comemorativo. 

 

�   Metas alcançadas 

● Reedição do mapa ilustrado do Campus da USP para distribuição no kit de 

matrícula dos calouros na FUVEST 2009; 

● Produção de programas locais: “Ambiente é o Meio”, “FEA Comunidade”, 

“Minuto da Notícia” e “Dica Legal”; 

● Atualização diária de notícias no site www.ribeirao.usp.br, com média de 500 

acessos por dia; 

● Tiragem de 4000 exemplares semanais do “Jornal USP Ribeirão”, sendo 

distribuído no Campus e no saguão de embarque do Aeroporto Leite Lopes; 

● Gravação e o lançamento do CD comemorativo aos 3 anos da Rádio USP 

Ribeirão, foram prensado mil cópias do CD, distribuídos aos artistas 

participantes do CD, ouvintes da Rádio USP, aos professores de diversas 

Unidades, funcionários e alunos; 

● Patrocínio do Shelton Inn Hotel para prensar mais mil cópias do CD, 

distribuídos aos clientes e fornecedores do Hotel e foi cedido ao Serviço de 

Comunicação Social 300 cópias. 

 

�   Dificuldades encontradas 

● Morosidade na aquisição de equipamentos novos para a Rádio USP Ribeirão e 

na adequação/reformas necessárias no imóvel onde está localizado o Serviço de 

Comunicação Social; 

● 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 para o ano de 2009 

Em 2008, houve um significativo aumento na demanda por informações 

e volume de atividades com a chegada da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, 

fato que poderá se repetir em 2009, com a Escola de Educação Física e Esporte. 
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Os desafios para 2009 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.  

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. Pode-se ainda citar como 

meta para 2009, disponibilizar aos internautas um banco de imagens com o acervo de 

fotos do Serviço de Comunicação Social, que consiste em mais de 2000 imagens, 

incluindo fotos históricas que serão digitalizadas e catalogadas, para isso será 

necessária a colaboração do CIRP e parceria entre SCS e o Curso de Ciência da 

Informação e Documentação. 


