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PALAVRAS
DO PREFEITO
A Universidade, nos últimos 50 anos, cresceu e tornou- 
-se referência em ensino, pesquisa e extensão, nacional e 
internacionalmente. Para ir tão longe, a Unicamp contou 
– e continua contando – com profissionais extremamente 
dedicados, que atuam nas diversas áreas de apoio, facili-
tando o cumprimento das suas atividades fim. 

Nesse contexto, a Prefeitura Universitária tem como mis-
são garantir à Universidade a infraestrutura necessária 
e as condições adequadas para alcançar seus objetivos. 

Todo o trabalho, realizado por nossos mais de 200 fun-
cionários, promovem, diariamente, a prestação de ser-
viços essenciais aos alunos, docentes, funcionários e a 
todos que utilizam os nossos campi. 

Nos últimos anos, a Prefeitura vem se especializando 
na gestão de serviços, buscando sempre a excelência e a 
oferta de serviços de qualidade, visando o cumprimento 
da nossa missão.

Neste relatório apresentamos o resultado das atividades 
desenvolvidas nos últimos 4 anos, buscando mostrar de 
maneira resumida a ampla gama de serviços prestados e 
seu impacto para a comunidade.

Boa leitura!
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HISTÓRICO
DA PREFEITURA
Criada em 1983, através da Portaria gr-121/1983, em um 
momento em que os sistemas de transporte, trânsito, 
alimentação e segurança da Universidade careciam de 
atenção especial, a Prefeitura Universitária é responsável 
pelos serviços de alimentação nos restaurantes univer-
sitários, transporte fretado e circular, sinalização viária, 
segurança, energia elétrica e saneamento para uma popu-
lação equivalente a de uma cidade média brasileira, com 
cerca de 80.000 pessoas diariamente em período de ati-
vidades de ensino. É responsável ainda pela manutenção 
urbana e predial, limpeza urbana e coleta seletiva, moni-
toramento animal e implantação e conservação de áreas 
verdes em uma área de aproximadamente 3,4 milhões de 
metros quadrados. A atuação se estende à área de expan-
são, recém adquirida, com mais de 1 milhão de metros 
quadrados.

Por fim, está incumbida de gerenciar os pontos comer-
ciais espalhados pelo campus e promover programas de 
conscientização e projetos de melhoria que visem apoiar 
a Universidade que hoje é um dos  principais centros de 
excelência no ensino e pesquisa do Brasil e do mundo.
Com objetivo de aperfeiçoar a prestação dos serviços e o 
atendimento à comunidade, a Prefeitura vem continua-
mente se modernizando, ampliando e melhorando seus 
serviços e promovendo campanhas e programas para 
garantir o pleno funcionamento da Universidade e a qua-
lidade de vida no campus.
Em 2013 a Prefeitura passou a integrar a Vice-Reitoria 
Executiva de  Administração (vrea).

1. APRESENTAÇÃO MISSÃO, VISÃO,
VALORES E PRINCÍPIOS

MISSÃO
Prover a Universidade de infraestrutura urbana, com 
execução e gestão de serviços de alimentação, de manu-
tenção predial e ambiental, de transportes e de segurança, 
comprometida com a sustentabilidade e transparência, 
promovendo a qualidade de vida para a comunidade 
universitária e a sociedade, em seus diferentes campi.

VISÃO
Ser um órgão prestador de serviços que desenvolve e 
implanta soluções  inovadoras e sustentáveis aos campi, 
com estrutura organizacional integrada e adequada, 
profissionais capacitados e novas tecnologias, para 
atender com excelência às demandas das comunidades 
interna e externa.

VALORES
• Competência técnica
• Comprometimento
• Comunicação
• Cooperação
• Eficácia e Eficiência
• Flexibilidade
• Inovação
• Pro-atividade
• Sustentabilidade

PRINCÍPIOS
• Ética
• Honestidade
• Impessoalidade
• Integridade
• Legalidade
• Respeito

nos relacionamentos
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ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL:
AS ÁREAS,
SEUS NEGÓCIOS
E ESTRUTURA TÉCNICO
ADMINISTRATIVA
E OPERACIONAL

DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

DIVISÃO DE SISTEMAS

DIRETORIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (UNITRANSP)

GESTÃO DE PONTOS COMERCIAIS

DIRETORIA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA  
 
 
 

DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO
Responsável pela produção das refeições que são servidas 
à comunidade universitária e seus visitantes convidados, 
nos Restaurantes Universitário (ru) e da Saturnino (rs) 
e nos Refeitórios da Admi nistração (ra), do Hospital de 
Clínicas, da dedic (Divisão de Educação Infantil e Com-
plementar), da Faculdade de Odontolo gia de Piracicaba 
(fop), do Colégio Técnico de Campinas (cotuca) e nos 
restaurantes do Campus i e ii de Limeira.
Os Restaurantes Universitários contam com equipes ope-
racionais e equipe técnica, composta por nutricionistas 
e engenheiro de alimentos, sendo oferecido cardápio 
balanceado que atende às necessidades nutricionais da 
população universitária. São servidos café da manhã, 
almoço e jantar, sendo o primeiro disponibilizado apenas 
no ru, na fca e na fop.

+ informações
www.prefeitura.unicamp.br/servicos
/divisao-de-alimentacao

http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/divisao-de-alimentacao
http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/divisao-de-alimentacao
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DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
Atua na prestação de serviços de manutenção urbana e 
predial no Campus de Campinas, na área de expansão 
(Faz. Argentina), no cpqba, na Estação Guanabara, no 
Programa de Moradia Estudantil – pme e no cotuca.
Os serviços relacionados à área predial abrangem os 
sistemas elétricos, sistemas hidro-sanitários, sistemas 
de vedações verticais, sistemas estruturais e sistemas de 
coberturas.
Os serviços relacionados à área urbana abrangem os sis-
temas de pavimentos flexíveis, sistemas de pavimento 
rígidos e sistemas de mobiliário urbano nas áreas comuns 
do Campus.

+ informações
www.prefeitura.unicamp.br/servicos
/divisao-de-manutencao

DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Atua na prestação de serviços de implantação e manu-
tenção de áreas verdes, ações voltadas à fauna do campus, 
serviços de coleta seletiva, varrição de vias, coleta de resí-
duos, esvaziamento de lixeiras e limpeza de contêineres 
de lixo. Além disso, promove ações para conscientização 
da comunidade universitária e externa quanto às ques-
tões socioambientais.

+ informações
www.prefeitura.unicamp.br/servicos
/divisao-de-meio-ambiente

http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/divisao-de-manutencao
http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/divisao-de-manutencao
http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/divisao-de-meio-ambiente
http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/divisao-de-meio-ambiente
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DIVISÃO DE SISTEMAS
Responsável pela infraestrutura no suprimento de ener-
gia elétrica e saneamento para a Universidade, com ser-
viços de caracterização e abrangência semelhantes aos 
das concessionárias de energia elétrica e de saneamento, 
equivalente a uma cidade de 100.000 e 15.000 habitan-
tes, respectivamente. Atua coordenando o planejamento, 
ampliação, modernização e manutenção dos sistemas de 
distribuição de energia tensão 11,9 kv e de abastecimento 
de água e coleta e afastamento de efluentes.

+ informações
www.prefeitura.unicamp.br/servicos
/divisao-de-sistemas

DIRETORIA DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTE (UNITRANSP)
Responsável pelos serviços de transporte coletivo da 
Universidade, inclu indo o transporte fretado para fun-
cionários, as linhas de circulares internos disponíveis aos 
usuários da comunidade interna e externa, linha de aten-
dimento Intercamp, voltada à interligação entre os campi 
de Campinas e Limeira e a linha  Moradia Estudantil. 
Atua também na sinalização viária, vertical e horizontal, 
dos campi.

+ informações
www.prefeitura.unicamp.br/servicos
/diretoria-de-servicos-de-transporte

http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/divisao-de-sistemas
http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/divisao-de-sistemas
http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/diretoria-de-servicos-de-transporte
http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/diretoria-de-servicos-de-transporte
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GESTÃO DE PONTOS COMERCIAIS
Responsável pela regulamentação da exploração dos 
espaços físicos, destinados a abrigar estabelecimentos 
comerciais de alimentação, fotocópias, livrarias e ban-
cas de jornal, pertencentes à Unicamp e contratados 
por ela, bem como pela realização de vistorias quanto às 
condições higiênico-sanitárias e de segurança através da 
Equipe Sanitária e de Segurança (ess).

+ informações
www.prefeitura.unicamp.br/servicos
/pontos-comerciais

DIRETORIA DE SERVIÇOS
DE VIGILÂNCIA
Tem como atividade guardar e zelar pela segurança no 
campus, bem como dos bens móveis e imóveis que cons-
tituem o patrimônio público da Unicamp, sendo seu 
principal objetivo promover um ambiente seguro para 
o desenvolvimento das atividades fins da Universidade. 
É responsável pelo monitoramento através de  câmeras, 
orientação ao trânsito, guarda e entrega de objetos 
encontrados no campus, segurança em eventos, assesso-
ria técnica para elaboração de planos de segurança (con-
forme Deliberação consu-a-28/2002) e outros serviços 
de apoio. Realiza ainda escolta, auxílio público e a con-
dução de pessoas às Unidades de Saúde do campus de 
Barão Geraldo.

+ informações
www.prefeitura.unicamp.br/servicos
/diretoria-de-servicos-de-vigilancia

http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/pontos-comerciais
http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/pontos-comerciais
http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/diretoria-de-servicos-de-vigilancia
http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/diretoria-de-servicos-de-vigilancia
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• Alimentação
» Produção e transporte
 de refeições

• Divisão de Manutenção
» Serviços de manutenção predial
 e urbana

• Divisão de Meio Ambiente
» Limpeza urbana
» Coleta seletiva
» Implantação e manutenção
 de áreas verdes

• Unitransp
» Fretados
» Circulares Internos
» Linha Moradia Estudantil
» Linha Intercamp

• Vigilância
» Portarias
» Vigias
» Monitoramento

2. GESTÃO DE PESSOAS
E SERVIÇOS CONTRATADOS
CONTRATOS DE SERVIÇOS CONTÍNUOS

• Divisão de Sistemas
» Manutenção de transformadores
» Suprimento de energia do campus
 (uso, compra e representação)
» Inspeção termográfica
» Manutenção nos sistemas
 de saneamento e energia do campus
» Limpeza e desinfeção
 de reservatórios de água potável
» Coleta e análises de água do sistema
 de abastecimentos e de efluentes
» Hidrojateamento e desentupimento

VÍNCULO 2013 2014 2015 2016

unicamp – ativos 280 250 244 235

unicamp – afastados 22 17 15 5

estagiários 11 14 11 10

patrulheiros 2 2 2 2

A Prefeitura Universitária vem passando 
por um processo de transição, de pres-
tadora de serviços técnico operacionais 
para gestora de serviço contratados. Para 
isso, vem qualificando seus colaborado-
res para gerir os serviços de sua respon-
sabilidade, mantendo o mesmo padrão 
de qualidade e o foco no cliente.
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CAPACITAÇÃO
Durante a gestão, foram realizados 
62 cursos e treinamentos, totalizando 
10.926 horas de capacitação nas áreas 
de gestão, técnica, informática e admi-
nistrativa.

44% — Gestão
19% — Informática
19% — Técnico
18% — Administrativo

Ca
pa

cit
açã

o de Pessoas

5.872 — 2015
3.628 — 2014

948 — 2016
478 — 2013

Qu
an

tid

ad
e d

e horas por ano

3. SERVIÇOS
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO NOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS
PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

2013
• Ampliação dos postos de trabalho da prestadora de 

serviços, visando adequar o quadro afetado por apo-
sentadorias e falecimentos.

• Início da produção de refeições no rs.
• Implantação do cardápio vegetariano no almoço no 

rs.

2014
• Instalação de equipamentos nos Restaurantes Univer-

sitários de Limeira e Piracicaba e início da gestão pró-
pria, com produção e distribuição de refeições.

• Instalação de cobertura termoacústica no rs.

2015
• Ampliação da área de higienização de bandejas, cons-

trução da copa de preparo de infusões e instalação de 
nova lava-louça no ru.

• Adoção da ferramenta  gerencial Business Intelligence 
(bi) nos processos de  trabalho, otimizando o acesso 
aos dados estatísticos da área.

2016
• Implantação do café da manhã no ru e na fca.
• Implantação do serviço de jantar no rs, com oferta de 

cardápio padrão e vegetariano.
• Implantação do projeto de modernização da área e 

produção e distribuição  de refeições do ru.
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Produtividade
Refeições / Colaboradores
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Media diária de atendimentos
no período 2013-2016
(RU, RA e RS)
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
URBANA E PREDIAL

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
• Recuperação e recapeamento do pavimento asfáltico 

das principais ruas e avenidas do campus, totalizando 
mais de 40 mil metros quadrados.

• Instalação de lombofaixas nas Avenidas Albert Eins-
tein e Antônio da Costa Santos.

• Implementação do sistema de repasse de recursos do 
Programa de Manutenção Predial.

• Revitalização das unidades do sistema dedic, com 
investimento aproximado de 130 mil reais.

• Reforma do piso térreo da Biblioteca Central.
• Obras de melhoria no prédio do cotuca.
• Revitalização do ginásio da fef.
• Atividades suportes de engenharia à Coordenadoria 

de Projetos e Obras. 34% — Hidráulica
31% — Elétrica
20% — Manutenção Civil

7% — Divisórias e Esquadrias
4% — Pintura
3% — Serralharia
1% — Vistoria

Se
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Ordens de serviço concluídas

Elaboração da Pasta Técnica  vs Equipe Técnica ——— Gestão de Serviços Contratados  vs Equipe Técnica ———
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Acompanhamento de recuperação ambiental de áreas verdes

ações
quantidade

jul-dez
2013 2014 2015 2016 Total

Quantidade de árvores avaliadas e caracterizadas 43 353 549 648 1593

Emissão de laudo técnico de vegetação 8 3 11

Elaboração de projeto de plantio compensatório 7 2 9

Emissão de relatórios de TCRAs 1 3 6 5 15

Elaboração de memorial descritivo 5 5 1 2 13

Elaboração de projetos paisagísticos em áreas comuns 7 1 8

DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

• Participação na Câmara de Educação Sócio Ambiental 
do Grupo Gestor Universidade Sustentável.

• Desenvolvimento de atividades educativas/sensibiliza-
ção: promoção de rolê ambiental, plantio de árvores 
com as crianças da dedic, revitalização de abrigos de 
ônibus, entre outros.

• Ampliação do serviço de corte de capim e grama, 
com ampliação na frequência e extensão do atendi-
mento.
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• Implantação dos seguintes Programas Ambientais: 
Rega Sustentável, Pulmões Verdes, Conteinerização de 
Lixo, Árvore Saudável, Bitucampus e Coleta de Pilhas 
e Baterias.

• Ampliação da área de atuação, com inclusão de 28 hec-
tares de área de vegetação natural e 37 hectares de manu-
tenção em áreas verdes dentro da área de expansão.

• Implantação de sistema de fiscalização no campus 
visando detectar os problemas existentes relaciona-
dos à limpeza urbana, coleta diferenciada de resíduo 
sólido reciclável, resíduo comum das áreas comuns, 
podas/extração de árvores, retirada de animais sinan-
trópicos em locais impróprios, ou qualquer outra irre-
gularidade dentro do escopo de atuação da Divisão.

Poda de árvores  vs Irrigação , em horas Conservação de Áreas Gramadas e Ajardinadas  
vs Roçadas de Capim , em m2

jul.-dez. 2013 2014

334.610
711.445

1.175.102
789.049,03

2.697.828

5.279.820

6.052.584
5.595.912,75

2015 nov. 2016jul.-dez. 2013 2014

765
724

139

334

198

562,5

496,3

576

2015 nov. 2016
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Materias recicláveis coletados, em toneladas

COLETA SELETIVA

• Os metais e ferro são vendidos para empresas recicla-
doras contratadas pela Universidade, trazendo recur-
sos para a instituição.

• Em 2014, a Prefeitura de Campinas retirou pela última 
vez as madeiras da Unicamp e em 2015 e 2016 foi con-
tratada empresa para descartar o passivo existente.

• Atualmente há 150 pontos de coleta diferenciada no 
campus.

• A madeira inservível é composta por caixas, postes, 
caixotes, vassouras, pallets, engradados e pedaços de 
madeira não oriundos de móveis ou equipamentos.

• As lâmpadas são encaminhadas para descontamina-
ção e reciclagem, através de empresa contratada pela 
Universidade.

a partir de jul. 2013
total: 156

2014
total: 349

2015
total: 376

32

261

12

52

300

2434

303

1324

124

8

até nov. 2016
total: 305
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Madeira inservível coletada, em m3

2013
(a partir de jul.)

2014 2015

300

2016
(até nov.)

360360

Óleo vegetal coletado, por litro

Lâmpadas mercuriais coletadas

2013
(a partir de jul.)

2014 2015

1.330
1.195

560

70

2016
(até nov.)

2013
(a partir de jul.)

2014 2015

31.00030.000
32.000

20.000

2016
(até nov.)
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Coleta de pilhas e baterias (por quilograma)  
vs. cartuchos e toners (por unidade) 

2013
(a partir de jul.)

2014 2015

2.182

3.772

1.489
647

356

1.126
890

2016
(até nov.)

• O vidro, papelão, papel e plástico são encaminhados 
ao Programa de Coleta Seletiva da Prefeitura Munici-
pal de Campinas, que os distribui às cooperativas do 
município.

• O óleo vegetal coletado é retirado pela Prefeitura 
Municipal de Campinas e cooperativas.

• A coleta de pilhas e baterias foi implantada em par-
ceria com o Grupo Gestor Universidade Sustentável, 
com a instalação de 47 coletores no campus. As pilhas 
e baterias, assim como os cartuchos e toners, são enca-
minhadas para logística reversa.

46% — Animais selvagens
31% — Insetos
11% — Animais peçonhentos

7% — Vetores
5% — Animais domésticos

MONITORAMENTO ANIMAL

• Monitoramento de animais sinantrópicos que circu-
lam no campus de Barão Geraldo.

• Orientação e acompanhamento às unidades quanto à 
instalação das soluções estruturais, visando criação de 
barreiras preventivas contra entrada de animais.

• Realização de treinamentos, visando o cuidado para 
acessar as Áreas de Preservação Permanente – app.

• Realização de visitas técnicas junto às unidades e 
órgãos.

• Elaboração de projeto para implantação de corredores 
ecológicos, permitindo a integração e circulação da 
fauna entre todas as diferentes áreas verdes.

At
en

di
men

tos
 no período
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tipo animal 2013 2014 2015 2016 Total

A
ni

m
ai

s
se

lv
ag

en
s

Gambás 32 36 26 19 113

Morcegos 65 26 29 31 151

Capivaras 17 24 34 63 138

Outros roedores a especificar 0 2 1 0 3

Ouriços 0 5 6 3 14

Teiús 5 6 13 14 38

Outros a especificar (beija-flor, urubu, andorinha, cachorro-do-mato,
macaco-prego, guaxinim, tapiti, lebre, raposa, entre outros) 30 62 72 56 220

A
ni

m
ai

s
pe

ço
nh

en
to

s

Aranhas 6 9 6 15 36

Cobras 10 12 7 6 35

Escorpiões 11 20 24 26 81

Lagartas 0 1 0 0 1

Outros a especificar 1 0 0 0 1

Ve
to

re
s

Carrapatos 4 2 1 1 8

Outros ácaros 1 1 2 0 4

Insetos de importância médica a especificar 1 3 5 0 9

Pombos 8 28 11 11 58

Ratos ("ratos sinantrópicos") 6 9 3 2 20

Outros a especificar 3 0 1 0 4

A
ni

m
ai

s
do

m
és

tic
os Cães 2 4 9 3 18

Gatos 17 13 7 17 54

A especificar (gado bovino, coelho, entre outros) 1 0 1 0 2

In
se

to
s Abelhas 26 47 23 20 116

Vespas e marimbondos 53 67 112 113 345

Total 299 377 393 400 1469
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DIVISÃO DE SISTEMAS

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

energia elétrica
• Projeto de Eficiência Energética: Substituição de 5.000 

conjuntos lumino técnicos (luminárias, lâmpadas e 
reatores) prediais, sem custo para a Universidade.

• Projeto de modernização do sistema de distribuição de 
energia, através da substituição de 10.500m de cabos, 
aumentando a capacidade e confiabilidade do sistema.

• Intensificação de atuação com linha viva (sem desli-
gamento/interrupção) no sistema de distribuição de 
energia.

• Execução de serviços de melhoria de rede de distribui-
ção de energia média tensão e iluminação pública do 
campus de Barão Geraldo.

• Contratação de projeto executivo para implantação de 
subestação de energia 138 kv.

• Substituição de 3.300 conjuntos luminotecnicos de 
ruas, avenidas, estacionamentos e áreas comuns do 
campus por novos conjuntos mais eficientes.

Consumo de água total, por m3,
da Unicamp (Campus Barão Geraldo)

• Energia Elétrica (média tensão – 11.900 v / potência insta-
lada de 25 mva): 16 km de redes aéreas e subterrâneas em média 
tensão e 20 km em baixa tensão (220 / 27 v), 35 subestações 
transformadoras, 140 postos de transformação instalados em 
postes ou plataformas e 3.000 pontos de iluminação pública
• Saneamento: 40 km de redes para abastecimento de água, 
25 km de redes para afastamento de efluentes, 15 km de redes 
de combate a incêndio, 535 hidrantes de coluna, 8 reservatórios 
principais e 800 prediais, responsáveis por uma capacidade 
armazenada aproximada de 10.690 m³.

Consumo de energia (mwh)  vs Área construída x 10 (m2) ———
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saneamento
• Programa Caça Vazamento: Amp liação das ações, com 

contratação de serviços de geofonamento para locali-
zação de vazamentos ocultos e instalação de hidrôme-
tros, individualizando o consumo por prédio.

• Projeto Arejadores: Instalação de 3.850 arejadores em 
torneiras aptas para receber o dispositivo, promovendo 
impacto no consumo de água, sendo o investimento 
total de r$ 80.000, com redução de gastos no valor de 
r$4.000.000 no primeiro ano após a instalação.

•	 Identificação e correção de lançamentos indevidos de 
efluentes em galerias de águas pluviais.

•	 Redução no consumo de água entre 2014 e 2016 foi de 
23%, com economia estimada em r$ 10.000.000.

• Apesar da expansão dos últimos anos, 2016 registrou 
o menor consumo de água desde 1999, quando foram 
iniciadas as medições em virtude da implantação de 
programas de redução do consumo.

• Redução da pressão nas sub-adutoras que abastecem 
os reservatórios de distribuições principais do cam-
pus, sem alterações na pressões nas redes que abaste-
cem os prédios da Universidade.

43% — Fornecimento de energia
40% — Abastecimento de água

6% — Coleta/afastamento de e�uentes
4% — Rede de combate a incêndio
4% — Assessoria – Energia
2% — Assessoria – Saneamento
1% — Reparos de construção civil

Se
rvi

ços
 prestados

3.2
30

 or
den

s d
e serviço (2013-2016)

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

•	 Atendimento de 3.178 usuários no transporte fretado, 
com 80 linhas que realizam 229 viagens diariamente.

•	 Implementação das linhas intercamp, com 8 viagens 
diárias entre os campi de Limeira e de Barão Geraldo, 
atendendo alunos da fca e da ft em 2 itinerários.

• Ampliação de viagens na linha Moradia Estudantil 
para atendimento no horário em que é oferecido café 
da manhã no ru, totalizando 113 viagens por dia.

• Ampliação no número de paradas entre o campus e 
a Moradia Estudantil a partir das 18h00, para maior 
segurança dos usuários.

• Ampliação do trajeto para atendimento do Museu de 
Ciências e do rs, com viagens realizadas por ônibus 
com acessibilidade.

• Economia, em 2016, de r$640.000 através de ações de 
otimização de trajetos e linhas de transporte fretado.

• Implementação de fiscalização por meio de equipa-
mento de leitura do cartão de identidade funcional.

• Contratação de empresa para execução de serviços de 
sinalização viária a partir de 2016.

DIRETORIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
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DIRETORIA DE SERVIÇOS
DE VIGILÂNCIA

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
• Ampliação da área de atuação de vigilância, com aten-

dimento ao cotuca ii, Área de Expansão, dedic, Base 
Móvel e Bases Fixas.

• Ampliação no atendimento de portarias de Unidades e 
Órgãos.

• Implantação do Programa de Aperfeiçoamento dos 
Profissionais de Segurança – paps, resultante da par-
ceria entre a Prefeitura Universitária, dgrh, educorp 
e cecom, dentro do programa Campus Tranquilo, 
visando a capacitação dos profissionais de segurança 
atuantes na Universidade.

• Implantação de protocolos de Procedimentos Opera-
cionais Padrão de Segurança – pops.

• Atualização e ampliação da frota de veículos da Vigi-
lância, com locação de viaturas a partir de 2013.

• Substituição de rádios analógicos locados por rádios 
digitais, com funcionalidades superiores, possibili-
tando controle da localização dos aparelhos, melhoria 
do sinal e melhor gestão dos serviços prestados.
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• Atendimento inicial em emergências e acionamento 
do Veículo Interno de Atendimento em Saúde – vidas, 
gerenciado pelo cecom.

• Implantação do atendimento em uma base móvel 
e duas bases fixas, localizadas próximas ao Ciclo 
Básico i e à área da saúde.

• Início do serviço de pronto atendimento, com aciona-
mento através do aplicativo Botão de Pânico, desen-
volvido pelo ccuec.

• Parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas, 
para atuação da cimcamp no monitoramento inte-
ligente nas portarias de acesso ao campus de Barão 
Geraldo, com fluxo aproximado de 40.000 veículos 
por dia.

GESTÃO DE PONTOS COMERCIAIS

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
• Situação em 2013: 58% dos 43 estabelecimentos comer-

ciais apresentando irregularidades contratuais aponta-
das pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

• Situação atual: 14% dos 44 estabelecimentos comer-
ciais em fase de regularização, sendo que 36 estabeleci-
mentos estão em funcionamento regular e 08 em fase 
pré-funcionamento.

• Definição de procedimentos e normas para a realiza-
ção de feiras, a comercialização de produtos, o serviço 
de food-trucks e a publicidade em eventos nos campi, 
proporcionando maior transparência à comunidade 
quanto aos requisitos necessários.

• Melhoria dos estabelecimentos, resultante de reformas 
e construções executadas pelos permissionários.

• Os estabelecimentos ativos, em funcionamento, ins-
talação ou licitação, permitirão, em 2017, que o usu-
ário chegue a um estabelecimento percorrendo, no 
máximo, 530 m, exceto nas áreas mais externas do 
campus, nas proximidades da Prefeitura/dma e o 
Núcleo de Medicina (fcm).
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Evolução do número de estabelecimentos comerciais regularizados vs estabelecimentos irregulares (2013 a 2017)

Estabelecimentos comerciais (situação atual – novembro 2016)

Tipo de comércio
Em funcionamento Fechados

aguardando
licitação

Fechados
aguardando
instalação

Total
Em regularização Regularizados

Alimentação 3 19 4 2 28

Reprografia 1 9 2 0 12

Banca jornal, livraria e escritório 2 2 0 0 4

Total parcial 6 30 6 2 44

Total 36 6 2 44
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USO DA TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
Os sistemas e ferramentas contribuem para melhor gestão dos 
serviços da Prefeitura e maior divulgação daqueles de maior inte-
resse da comunidade universitária e externa. O desenvolvimento, 
em software livre, é feito pela equipe de Informática da Prefeitura 
Universitária.
Pensando no crescimento da comunicação, mesmo institucional, 
através das mídias sociais, em 2014 a Prefeitura criou sua página 
no Facebook, divulgando informações e serviços e interagindo 
com a comunidade de maneira mais ágil, possibilitando maior 
entendimento da rotina dos serviços.

4. ATENDIMENTO
À COMUNIDADE

SISTEMA DE ACHADOS E PERDIDOS
Para facilitar a busca por itens perdidos na 
Universidade, bem como reunir as infor-
mações sobre sua localização no campus de 
Barão Geraldo para consulta da comunidade 
universitária, foi desenvolvido o Sistema de 
Achados e Perdidos, que se tornou um faci-
litador no processo, disponibilizando os itens 
online a partir de 2014.

Disponível em
sap.prefeitura.unicamp.br

sap.prefeitura.unicamp.br
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MAPA DOS PONTOS COMERCIAIS
E AVALIAÇÃO
Criado com o intuito de facilitar o acesso aos 
estabelecimentos comerciais do campus e aos 
produtos e serviços comercializados. A ferra-
menta conta com a possibilidade de avaliação 
dos estabelecimentos pelos usuários, propor-
cionando retorno quanto à qualidade dos ser-
viços oferecidos.

Disponível em
www.prefeitura.unicamp.br
/servicos/pontos-comerciais
/mapa-dos-pontos-comerciais

MAPA DE OCORRÊNCIAS
Com objetivo de proporcionar maior trans-
parência para a comunidade das ocorrên-
cias registradas nos campi da Universidade, 
o mapa de ocorrências foi desenvolvido em 
2015 e apresenta dados relativos aos últimos 
30 dias da data da consulta, indicando local e 
tipo de ocorrência registrada.

Disponível em
www.prefeitura.unicamp.br
/servicos/diretoria-de-servicos
-de-vigilancia/mapa-de-ocorrencias

http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/pontos-comerciais/mapa-dos-pontos-comerciais
http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/pontos-comerciais/mapa-dos-pontos-comerciais
http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/pontos-comerciais/mapa-dos-pontos-comerciais
http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/diretoria-de-servicos-de-vigilancia/mapa-de-ocorrencias
http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/diretoria-de-servicos-de-vigilancia/mapa-de-ocorrencias
http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/diretoria-de-servicos-de-vigilancia/mapa-de-ocorrencias
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MAPA DOS INTERATIVO
DOS CIRCULARES INTERNOS
Visando facilitar a utilização dos Circulares 
Internos e permitir que os usuários visuali-
zem os pontos de ônibus mais próximos e os 
horários de passagem nos 60 minutos poste-
riores à consulta, o mapa interativo foi desen-
volvido no início de 2016.

Disponível em
www.prefeitura.unicamp.br/servicos
/diretoria-de-servicos-de-transporte
/mapa-circulares

MAPA DOS BICICLETÁRIOS
Desenvolvido com intuito de facilitar aos 
ciclistas a localização dos bicicletários exis-
tentes no campus, indicando o local exato e o 
número de vagas disponíveis.

Disponível em
www.prefeitura.unicamp.br
/programas-campanhas/bicicletarios

http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/diretoria-de-servicos-de-transporte/mapa-circulares
http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/diretoria-de-servicos-de-transporte/mapa-circulares
http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/diretoria-de-servicos-de-transporte/mapa-circulares
http://www.prefeitura.unicamp.br/programas-campanhas/bicicletarios
http://www.prefeitura.unicamp.br/programas-campanhas/bicicletarios
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DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO

principais realizações
• Implantação de sistema de ordem de serviço para Divi-

são de Alimentação, rh, dsis, acesso às app e Área de 
Expansão e adequação dos sistemas já existentes para 
a dm e a dma.

• Desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento e ava-
liação de Pontos Comerciais – sgpc.

• Desenvolvimento do Sistema de Solicitações de Refei-
ções – ssr.

• Reformulação do site da Prefeitura com instalação do 
ambiente Plone, em parceria a dgrh.

• Sistema de Gerenciamento de Restaurantes – sgr 
implantado no restaurante da fca.

• Disponibilização de dados para o aplicativo Unicamp 
Serviços

• Integração dos dados de fiscalização eletrônica no 
transporte fretado com o Sistema de Gerenciamento 
de Fretados – sgf.

CAMPANHAS EDUCATIVAS

principais realizações
• Adesão ao Movimento Maio Amarelo em 2014, com 

ações visando a conscientização da comunidade uni-
versitária e externa sobre segurança no trânsito.

• Campanhas de trânsito com temas variados no decor-
rer do ano e atividades na Semana Municipal de Trân-
sito (setembro), em parceria com a emdec e a Liga do 
Trauma da fcm.

finalizados
• Projeto executivo da Medicarium e orçamento.
• Projeto executivo da rampa da Ouvidoria.
• Estudo Preliminar da Quadra 01 – Prefeitura – Calça-

das acessíveis.
• Estudo Preliminar Quadra 01 – Universidade – Urba-

nização da entrada.
• Estudo Preliminar Quadra 24 – Calçadas e ponto de 

ônibus acessíveis.
• Estudo Preliminar de Lay-out da Procuradoria Geral.
• Projeto Executivo de Lay-out da entrada da Prefeitura.
• Estudo de Viabilidade para a calçada do hc.
• Anteprojeto para Estação de Conserto de Bicicletas.
• Finalização de Relatório Parcial de avcb para Uni-

camp/Reitoria – gt de avcb.

andamento
• Projeto Executivo – Prefeitura – Calçadas acessíveis.
• Projeto Executivo – Universidade – Urbanização da 

entrada. 
• Projeto Executivo – Quadra 24 – Calçadas e ponto de 

ônibus acessíveis.
• Projeto Executivo de Arquitetura da Procuradoria 

Geral.
• Estudo de Passagem elevada na Avenida Oswaldo 

Cruz.
• Estudo Preliminar – Frente3 da dga – Calçadas Aces-

síveis.

PROJETOS E ESTUDOS DE ACESSIBILIDADE NO CAMPUS
No decorrer da gestão foram desenvolvidos diversos projetos e estudos com foco na melhoria da acessibilidade no cam-
pus, os quais destacamos abaixo:
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5. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
MAPA ESTRATÉGICO PREFEITURA UNIVERSITÁRIA PLANES 2016-2020

Perspectiva
Cliente, Comunidade

e Cidadão

Aprimoramento
e adequação
dos serviços

missão: «Prover a Universidade de infraestrutura urbana, com execução e gestão de serviços de alimentação, de 
manutenção predial e ambiental, de transportes e de segurança, comprometida com a sustentabilidade e transparên-
cia, promovendo a qualidade de vida para a comunidade universitária e a sociedade, em seus diferentes campi.»

visão: «Ser um órgão prestador de serviços que desenvolve e implanta soluções inovadoras e sustentáveis nos campi, 
com estrutura organizacional integrada e adequada, profissionais capacitados e novas tecnologias, para atender com 
excelência às demanadas das comunidades interna e externa.»

Gestão
de

utilidades

Melhoria
dos processos
de trabalho

Adequação
e desenvolvimento

do quadro funcional

Ampliação
da acessibilidade

nos campi

Normatização
dos serviços

prestados

Implantação
da cultura

de gestão estratégica

Adequação
de recursos

físicos

Melhoria
da divulgação
e comunicação

Gestão
de

relacionamentos

Contribuição para manter
a sustentabilidade

dos campi

Implantação do conceito
de Smart City

nos campi

Perspectiva
Relacionamento

Institucional

Perspectiva
Processos

e Recursos Internos

Perspectiva
Infraestrutura, Inovação

e Capacitação

OBJETIVO ESTRATÉGICO
ADEQUAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
DO QUADRO FUNCIONAL

1 adequar o quadro de funcionários
Objetivo Adequar o quadro funcional para atendimento 
das demandas dos serviços.
Justificativa Nos últimos anos a Prefeitura vem mudando 
o caráter das suas atividades técnicas operacionais de 
execução para gestão de serviços contratados. Com esse 
novo cenário é necessário adequar as equipes com profis-
sionais para atender as necessidades dos serviços.

2 capacitar e atualizar os profissionais
Objetivo Capacitar e atualizar os profissionais visando 
a melhoria no desempenho das atividades; desenvolver 
lideranças e habilidades.
Justificativa A Prefeitura é responsável por serviços de 
diversas naturezas, com atendimento a toda comunidade 
universitária. Para atender todas as atividades dos servi- 

ços com qualidade e eficiência é necessário termos uma 
equipe qualificada, inovadora e motivada.

3 capacitar gestores de serviços contra-
tados
Objetivo Capacitar os Profissionais que fiscalizam e 
gerenciam a execução dos serviços contratados dentro 
das condições previamente estabelecidas no instrumento 
convocatório e no contrato.
Justificativa A Prefeitura Universitária é gestora de 
grande número de serviços contratados de diferentes 
especificidades e complexidades, com valores financei-
ros significativos. A gestão destes serviços sem qualquer 
desvio em relação ao descrito inicialmente, aos prazos 
e demais condições, com objetivo de mitigar impactos 
negativos à qualidade, ao custo e ao prazo de execução.

INFRAESTRUTURA, INOVAÇÃO E CAPACITAÇÃO
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ADEQUAÇÃO DE RECURSOS
FÍSICOS

4 adequar estrutura física e operacional 
dos restaurantes universitários e propor 
expansão  de atendimento
Objetivo Retomar o planejamento de reforma do Refei-
tório da Administração (ra), com instalação e adequação 
da infraestrutura para a produção de refeições. Propor a 
expansão de atendimento considerando o crescimento 
das áreas ocupadas na Universidade, com a implantação 
de um novo restaurante universitário que tenha a possi-
bilidade de ampliação futura.
Justificativa Diminuir a sobrecarga de produção dos res-
taurantes existentes e ampliar a oferta de atendimento, 
visando atender a demanda advinda da área em expansão 
na Universidade.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
IMPLANTAÇÃO DO CONCEITO
SMART CITIES NOS CAMPI

5 utilizar o conceito da internet das coisas 
(iot) nos processos da prefeitura
Objetivo Utilizar o conceito de Internet das Coisas na 
Unicamp de modo a obter informações para uma inteli-
gência de controle mais eficiente e tomada de ações mais 
assertivas. Desta forma tornando o nosso dia a dia no 
campus mais produtivo.
Justificativa Objetos inteligentes fornecem informações 
úteis do campus que poderão ser utilizadas em diferentes 
oportunidades. Tais informações auxiliarão o processo 
de tomada de decisão que trará aumento de eficiência 
nos serviços prestados. Além disso, o uso destas infor-
mações auxiliará o desenvolvimento de projetos em prol 
da comunidade universitária em áreas como segurança, 
locomoção, vivência e qualidade de vida.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
MELHORIA DOS PROCESSOS
DE TRABALHO

6 estabelecer planos de contingência
Objetivo Estabelecer Plano de Contingências que defina 
um conjunto de procedimentos, normas e ações para 
atender situações de risco e emergências.
Justificativa Sistematizar ações a serem implementadas 
(integrar as equipes), que visem o atendimento imediato 
de contingências focadas na minimização de prejuízos/
perdas humanas, ao meio ambiente e materiais/patrimô-
nio. Evitando que um Evento de pequeno porte se trans-
forme em tragédia.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
IMPLANTAÇÃO DA CULTURA
DE GESTÃO ESTRATÉGICA

7 implantar o projeto estratégico
Objetivo A implantação do Projeto Estratégico requer 
um esforço em todos os níveis da Prefeitura Universitá-
ria para fazer frente as mudanças que serão exigidas para 
execução dos planos. Para tanto precisamos estabelecer 
um formato de acompanhamento desta implantação. 
Lembrando Kaplan & Norton “a execução da estratégia é 
mais importante que a estratégia em si”!
Justificativa Estabelecer o alinhamento de todas as equi-
pes de trabalho em torno das estratégias propostas, para 
obter sucesso no caminhar rumo a sua Visão de Futuro.

8 implantar indicadores de gestão
Objetivo O acompanhamento da prestação de serviços 
aos vários seguimentos de clientes e usuários através 
de indicadores permitirá à Administração da Prefeitura 
analisar a eficácia, eficiência e efetividade dos processos 

PROCESSOS E RECURSOS INTERNOS
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de trabalho e tomar as medidas para adequar os seus 
produtos às necessidades da comunidade universitária, 
fazendo bom uso dos recursos.
Justificativa Necessidade de ter métricas para avaliar os 
serviços prestados e estimulo aos gerentes das áreas a 
estabelecer indicadores para os seus serviços.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
CONTRIBUIÇÃO PARA MANTER
A SUSTENTABILIDADE DOS CAMPI

9 reaproveitar água de chuva e de reuso nas 
áreas da prefeitura e em áreas comuns
Objetivo Preservação dos Recursos Hídricos da Cidade 
Universitária “Zeferino Vaz”, criando mecanismos para 
a preservação da reserva de água das três Barragens do 
Campus.
Justificativa As mudanças climáticas vêm interferindo 
profundamente nos ciclos hidro geológicos, acarretando 
em períodos de seca prolongada, como a crise hídrica 
de 2014. Desta forma, programas que visem o reapro-
veitamento de água, com a consequente diminuição da  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 utilização de água potável e da conservação de barragens 
existentes, são de suma importância como instrumentos 
de gestão ambiental com ênfase em valores Sustentáveis.

10 revitalizar o sistema de esgotamento 
sanitário
Objetivo Revitalização ou troca das redes de coleta e 
afasta mento de efluentes que possuem a mesma idade da 
Universidade.
Justificativa Cumprimento a legislação, atendimento a 
demandas da cetesb, sanasa.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
GESTÃO DE UTILIDADES

11 implantar sistemas de monitoramento de 
consumo das utilidades água e energia
Objetivo Monitorar o consumo de água e energia elé-
trica.
Justificativa Para realizar a gestão dos dados, setorizar os 
custos e identificar potenciais de redução do consumo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
NORMATIZAÇÃO DE SERVIÇOS
PRESTADOS

12 normatizar os serviços prestados adequan-
do-os à legislação
Objetivo Definir normas e procedimentos para solicita-
ção e execução de serviços da Prefeitura.
Justificativa Tornar os procedimentos corretos, legais, 
transparentes e padronizados. Facilitar as providências 
dos interessados em serviços da Prefeitura e dos profis-
sionais que atuam na mesma, tornando discricionárias 
decisões apenas em caso de necessidade. Trazer mais 
confiança na atuação da Prefeitura e maior controle por 
parte de seu responsável, o(a) Prefeito(a), e da sociedade.

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
GESTÃO DE RELACIONAMENTOS

13 elaborar protocolos de interface com a 
cpo para projetos e implantação de empreendi-
mentos e equipamentos urbanos
Objetivo Planejar os procedimentos de trabalho para as 
atividades que envolvem as diferentes áreas da Prefeitura 
Universitária e a Coordenadoria de Projetos e Obras – 
cpo com enfoque em projetos e implantação de empre-
endimentos e equipamentos urbanos.
Justificativa Os processos em interface com a cpo fre-
quentemente  demandam muito tempo, devido ao envio/
recebimento de documentação e a falta de entendimento 
quanto às necessidades das áreas interessadas. Desta 
forma, faz-se necessária a compreensão das necessida-
des de todos, bem como a construção de procedimentos 
padronizados, simplificando as atividades e garantindo 
maior qualidade ao trabalho e agilidade aos processos.

14 elaborar protocolos de interface entre 
prefeitura, dga e pg para análise e validação 
de memoriais descritivos para contratação de 
serviços e aquisição de produtos
Objetivo Definir os procedimentos a serem adotados 
durante o processo de preparação dos pedidos de servi-
ços/produtos, que atualmente não existem.
Justificativa Tornar mais eficiente o processo de contra-
tação de serviços e produtos, através de procedimentos 
normatizados, claros e definidos.

15 delimitar a atuação entre unidades e pre-
feitura
Objetivo Para solucionar as dúvidas existentes sobre a 
área de atuação da Prefeitura e Sub Prefeitura, delimitando 
os serviços prestados nas Unidades e nas áreas comuns.
Justificativa Para informar as Unidades de forma clara e 
objetiva, sobre os serviços prestados pela Prefeitura e Sub 
Prefeitura nas áreas comuns, sua atuação nas áreas inter-
nas e as normas que devem ser seguidas pelos clientes 
para um atendimento com eficiência e eficácia.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
APRIMORAMENTO E ADEQUAÇÃO
NOS SERVIÇOS

16 planejar a adequação do trânsito na  
univer sidade
Objetivo Apresentar alternativas para a melhora da qua-
lidade do trânsito no Campus Universitário.
Justificativa Com o crescimento de sua comunidade, ano 
após ano, a Unicamp tem apresentado problemas cada 
vez mais graves relacionados ao trânsito: atualmente, 
cerca de 50 mil automóveis transitam diariamente pelo 
Campus e, em certos momentos, o fluxo de veículos se 
torna carregado, causando descontentamento e aumen-
tando os riscos de acidente. Diante disso, a Prefeitura 
Universitária pode atuar buscando soluções para ameni-
zar este problema.

17 prover subsídio à reitoria para firmar 
parcerias da universidade com a prefeitura de 
campinas nas áreas de trânsito (emdec) e fisca-
lização de ambulantes (setec)
Objetivo Prover subsídio à reitoria para firmar parcerias 
da Universidade com a Prefeitura de Campinas nas áreas 
de trânsito e fiscalização de Ambulantes.
Justificativa Em função nas inúmeras irregularida-
des de trânsito verificadas, reclamadas pelos usuários 
dos Campi, bem como da necessidade de avaliação da 
funcionalidade do status da engenharia de trânsito e 
tecnologia de controle de fretamento. Ambulantes tem 
se aproveitado do agrupamento de alunos, funcioná-
rios e docentes, principalmente na região do hc, Ciclo 
Básico e ru para promover a venda de produtos, mui-
tas vezes falsificados ou ainda alimentos sem a devida 
fiscalização da área de saúde. Adicionalmente, signi-
ficativo número de ambulantes promovem a venda de 
bebidas alcoólicas e alimentos, entre outros produtos, 
em festas não autorizadas nos Campi.

CLIENTE, COMUNIDADE E CIDADÃO



64 65Relatório Gestão 2013—2017
Prefeitura Universitária

Relatório Gestão 2013—2017
Prefeitura Universitária

18 aprimorar a tecnologia de monitora-
mento, por meio de câmeras, nas áreas comuns 
dos campi
Objetivo Aprimorar a tecnologia de monitoramento, por 
meio de câmeras, nas áreas comuns do campus de Barão 
Geraldo.
Justificativa Expandir, atualizar e manter atualizada a 
solução de monitoramento, de forma a proporcionar 
ambiente seguro nas áreas comuns do campus de bg.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
AMPLIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE
NOS CAMPI

19 ampliar a disponibilidade de meios de 
transporte e acessos para deficientes nas 
áreas de responsabilidade da prefeitura
Objetivo Viabilizar melhor circulação das pessoas com 
necessidades especiais com transporte inclusivo e sua 
acessibilidade em seus deslocamentos.
Justificativa O serviço de transporte Circular Interno 
“inclusivo” atende todo o campus de Barão Geraldo, 
entretanto, com intervalos médios de viagens de 35 minu-
tos. Região central da Área Acadêmica não é atendida 
pelo serviço de transporte.
Os passeios (calçadas) são executados em conformidade 
com a nbr 9050, entretanto, conforme demanda e pon-
tualmente.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
MELHORIA DA DIVULGAÇÃO
E COMUNICAÇÃO

20 aprimorar a comunicação entre a prefei-
tura universitária e a comunidade universitá-
ria e externa
Objetivo Dar conhecimento à comunidade sobre os ser-
viços de competência da Prefeitura, canais adequados de 
solicitação desses serviços ou de solicitação de informa-
ções, registro de reclamações e envio de sugestões. É pri-
mordial dar maior publicidade às ações realizadas pelas 
áreas, pois embora sejam vitais para que as atividades da 
universidade ocorram, passam desapercebidas no dia a 
dia da comunidade, que ignora todo o esforço e expertise 
da Prefeitura ao desenvolvê-las.
Justificativa Necessidade de divulgação dos serviços e 
canais de comunicação (incluindo aqueles para solicita-
ção de serviços e informações e voltados para registros de 
reclamações e sugestões) com a Prefeitura Universitária. 
Conhecer e compreender as demandas da comunidade 
quanto à área de atuação da Prefeitura, proporcionando 
aprimoramento dos canais de comunicação existentes e 
criação de novos, implicando em melhoria dos serviços.



66 Relatório Gestão 2013—2017
Prefeitura Universitária


