
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DA SEF – 10/08/2015 – 10h30 

Local:  Sala de Reuniões da Chefia de Gabinete – Reitoria, 6º. andar 

Presentes: 

Prof. Dr. Carlos Alberto Ferreira Martins – Diretor do IAU – Campus de São Carlos (Presidente) 

Prof. Dr. Fernando Luís Medina Mantelatto – Diretor da FCLRP – Campus de Ribeirão Preto 

Prof. Dr. Flávio Vieira Meirelles – Prefeito do Campus USP de Pirassununga 

Prof. Dr. José Antônio Visintin – Superintendente de Segurança – Campus de SP 

Prof. Dr. José Roberto Castilho Piqueira – Diretor da Escola Politécnica – Campus de SP 

Profa. Dra. Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado – Diretora da FOB – Campus de Bauru 

Prof. Dr. Osvaldo Shigueru Nakao – Superintendente da SEF (convidado) 

 

 

O Presidente do Conselho, Prof. Carlos Martins, inicia a reunião para informar aos membros do 

conselho sobre os ajustes e atualizações do Plano de Obras 2015. 

O Prof. Nakao informa das datas em que houve reuniões e do desejo que essas ocorram 

trimestralmente. 

O Prof. Nakao faz  uma apresentação do Plano de Obras 2015 aos presentes, dos itens acrescidos ao 

plano de obras – em destaque, considerando-se as condições de urgência por necessidade de 

segurança e acessibilidade (ECA);  FFLCH – quadros elétricos no prédio da História e Geografia; IEA – 

readequação do térreo do Prédio da Reitoria, por uma questão estratégica; readequação da rede do 

Instituto de Física;  conclusão das obras do CDI2 – com a ajuda do Instituto Pasteur e FIOCRUZ, com o 

apoio da FAPESP e CNPq quanto aos recursos ; Anexo da Reitoria (antes: PRCEU) para instalação da 

Superintendência de Segurança; realocação do SIBi do prédio da Brasiliana para o prédio 

administrativo, Blocos K e L – readequações do espaço; FDRP: incluída a solicitação de construção de 

um espaço destinado ao escritório de práticas jurídicas. O Prof. Mantelato explica aos demais sobre a 

necessidade da construção à parte da Unidade de Ensino (FDRP); FFCLRP – alteração de prioridade de 

recurso destinado para adequação de edifício da Matemática (dente): o prof. Mantelatto  faz um 

detalhamento sobre essa obra;  sistema de proteção contra descargas atmosféricas da Faculdade de 

Odontologia de RP; quadras de Esporte Cobertas no Campus de Ribeirão Preto; Sistema de Ar 

Condicionado do CDCC; reforma da cobertura do Centro de Aperfeiçoamento Didático no ICMC-SC;  

inclusão do Centro de Convenções de S. Carlos, reparo no forro, na chamada “área 2” do Campus de 

S. Carlos. O prof. Carlos Martins detalha essa intervenção: para evitar que haja a degradação do 

espaço; FZEA – reforma de sala da Graduação.  

A Profa. Maria Aparecida cita uma obra emergencial na FOB, em que existe trinca.  

EP – Prof. Piqueira: cita sobre o edifício Cesário Bastos, que ainda não foi cedido à USP (Governo do 

Estado de São Paulo- Secret. Educação), solicita-se a liberação de R$ 2,5 milhoes para projeto  e 

adequações das instalações . Há recursos oriundos do BNDEs para construção de outro edifício. 



Informa que a Prefeitura de Santos está cedendo um prédio maior que o espaço do Cesário Bastos. O 

Prof. Piqueira oficia o pedido junto ao Presidente do Conselho da SEF, solicitando que o recurso seja 

utilizado para adaptação dos laboratórios. 

O Prof. Carlos Martins informa sobre a exigência do Ministério Público sobre a questão adequação de  

acessibilidade em todo o Campus de São Carlos, fator que deve ser acrescido ao Plano de Obras. 

Solicita-se (junto à PG) que seja realizada audiência com  Juiz do MP, Diretor IAU, SEF e cadeirantes 

da comunidade do Campus – aluno e docente, considerando que o próprio espaço do Ministério 

Público não tem acessibilidade. Prof. Nakao salienta que os campi têm uma área de quase  3 milhões 

de metros quadrados.  

Profa. Maria Aparecida informa que, quanto ao solicitado pelo Corpo de Bombeiros – adequações de 

segurança e equipamentos de incêndio —, isto foi plenamente atendido em Bauru. 

O Prof. Visintin comenta que está desocupando o espaço da Superintendência de Segurança no 

térreo do edifício da Administração Central. 

Prof. Visintin solicita o reparo para reativação de poço artesiano na FMVZ e passa o pedido ao Prof. 

Carlos Martins – R$ 1,1 milhão. 

Os membros discutem sobre a importância da otimização de recursos hídricos e energéticos nos 

campi da USP, a exemplo das instalações de placas de captação de energia no Campus de 

Pirassununga. O Prof. Nakao indica que seja consultado o Prof. Aquiles, Gestor do PUERHE. 

O Prof. Flávio faz a solicitação para asfaltamento do acesso aos prédios – Campus Pirassununga, um 

valor estimado em R$ 1,3 milhão.  

O Prof. Carlos Martins pede a manifestação dos membros do conselho quanto ao mérito sobre as 

presentes solicitações (EP, FMVZ e PUSP-P) e o encaminhamento por meio do Prof. Nakao para 

aprovação da COP. As solicitações foram aprovadas pelo Conselho da SEF e passadas ao Prof. Nakao. 

 

  

 

 

 

 

 


