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MEMÓRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DA SEF – 23/05/2017 

Local: Sala de Reuniões da SEF – Prédio da Administração Central, 3º. andar  

Presentes:  
Prof. Dr. Marcelo De Andrade Romero (vice-presidente) – Pró-reitor de Cultura e Extensão Uni-
versitária  - Campus da Capital  
Prof. Dr. Renato De Figueiredo Jardim – Diretor da EEL (por vídeo) 
Prof. Dr. Maria das Graças Bomfim de Carvalho – Diretor da EEFERP – Campus de Ribeirão 
Preto  
Prof. Dr. José Antônio Visintin – Diretor da FMVZ – Campus da Capital  
Prof. Dr. Antonio Domingues De Figueiredo – Escola Politécnica – Campus da Capital   
Prof. Dr. Luiz Gustavo Nussio – Diretor da ESALQ – Campus Luiz de Queiroz 
Profa. Dra. Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado – Diretora da FOB – Campus de 
Bauru (por vídeo) 
Prof. Dr. Flávio Vieira Meirelles – Prefeito do Campus Fernando Costa  (por vídeo) 
Convidados: Prof. Dr. Osvaldo Shigueru Nakao – Superintendente da SEF (secretário) 
Ausência justificada: Prof. Dr. Carlos Alberto Ferreira Martins (Presidente) – Campus de São 
Carlos  
  

1. Informou-se que os Planos de Obras Plur ianuais são elaborados respeitan-

do-se os Parâmetros de Sustentabilidade Econômico-Financeira da USP e em princí-

pio, permitindo-se substituições, atenderão ao período de quatro anos incluindo os três 

últimos anos de uma gestão reitoral e o primeiro ano da gestão que lhe suceder; 

2. Informou-se que em 27 de fevereiro de 2015 divulgou-se o Plano de Metas da USP que 

continha o Plano de Obras (páginas 40 a 44). Esse Plano de Obras construído a partir 

de consulta às Unidades iniciou com 95 itens. Para classificar os mais urgentes, atribuí-

ram-se os critérios estabelecidos pelo Conselho da SEF. Os critérios foram mantidos 

nas análises subsequentes quando surgiram muitas emergências, novas urgências e 

alguns itens estratégicos. Em reuniões do Conselho da SEF anteriores à reunião de 12 

de abril de 2016 foram aprovados mais 81 itens; 

3. Informou-se que na reunião de 12 de abril de 2016, o Conselho da SEF incluiu mais 71 

itens aprovados no mérito, mas com a execução condicionada à existência de recursos. 

Esse conjunto foi denominado Plano de Obras 2015-2017. Desse Plano foram concluí-

dos 98 itens incluindo 37 do Plano de Obras 2015 e registram-se 273 itens ativos. 

4. O Plano de Obras tem sido constantemente atualizado apenas na evolução dos está-

gios dos empreendimentos:      

 (http://www.sef.usp.br/wp-content/uploads/sites/52/2017/05/Plano-de-obras-

vers%C3%A3o-23-05-2017.pdf); 

5. Como nesta reunião estão sendo submetidos à aprovação 63 novos itens, o Conselho 

da SEF decidiu que diante das diversas alterações de prioridades e acúmulo de solicita-

ções de algumas Unidades e Órgãos da Administração, haveria uma correspondência 

da SEF para os seus dirigentes definirem as obras prioritárias a serem incluídas no Pla-

no Plurianual 2015-2018; 

6. O Conselho da SEF decidiu que deveria  ser informado em  até 15 dias quais das solici-

tações encaminhadas à Superintendência do Espaço Físico devem ser consideradas 

prioritárias para inclusão no Plano de Obras 2018. Para esta decisão devem ser consi-

derados os itens já constantes do Plano de Obras 2015-2017 ainda não concluídos  
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bem como outras solicitações já encaminhadas pela Unidade e não incluídas naquele 

Plano. Para cada item solicita-se atribuir um grau de 1 (mais relevante) a 5 (menos rele-

vante); 

7. A partir do encaminhamento das respostas a SEF fará a análise técnica. Após essa 

avaliação técnica o Plano 2015-2018 será constituído e submetido ao Conselho da SEF 

e à Comissão de Acompanhamento de Obras da USP definido pela Portaria RUSP no 

221 de 24 de Abril de 2017. 
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