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Unidade Gestora: PU-AR

  

RELATÓRIO DE TRANSIÇÃO DA EQUIPE DE
GESTÃO DA REITORIA E SUAS SUBUNIDADES,
COMPREENDENDO O PERÍODO DE NOV/2016 A
NOV/2020.

 

1. APRESENTAÇÃO DA UNIDADE(i)

A Prefeitura Universitária tem como missão planejar e prover, de forma organizada e integrada, a infraestrutura urbana e os serviços
contínuos imprescindíveis ao bom funcionamento da Universidade, contribuindo com as atividades acadêmicas. O objetivo é que a
unidade se antecipe aos anseios da comunidade, colaborando efetivamente de forma planejada e integrada com todas as áreas, visando
atender a comunidade interna e favorecer a inserção da Universidade na sociedade. O intuito é caminhar sempre para a melhoria dos
serviços em uma via de mão dupla com os usuários do campus.

A Prefeitura Universitária de Araras trabalha em conjunto com a Diretoria do campus e é constituída por uma Secretaria,  pela Seção de
Serviços Gerais (SeSG), Seção de Transportes (SeTran) e, Seção Agrícola (SeAgr), contando também com o apoio e total colaboração da
Divisão de Infraestrutura e Desenvolvimento Físico. Os serviços de Vigilância, limpeza predial, áreas verdes, manutenção e
transportes estão ligados diretamente ao Gabinete da Prefeitura. A Prefeitura Universitária de Araras apresenta um organograma diferente
das demais prefeituras universitárias, não apresentando Departamentos, apenas Seções.

2. PRINCIPAIS PROCESSOS E ATIVIDADES DA UNIDADE(i)

Cuidar da manutenção diária do campus, executar as solicitações de serviços enviadas a PU pelos docentes e servidores técnico-
administrativos, cuidar da qualidades dos serviços prestados pelos terceirizados. Ser fiscal dos contratos terceirizados de vigilância,
limpeza predial , áreas verdes, manutenção e motorista. Ser responsável pelo envio do processo de pagamento de energia do campus,
ser responsável pelo envio das folhas ponto dos servidores subordinados a PU, criar boleto mensal de cobrança de energia usada pelo
quiosque da ADUFscar . Também é de responsabilidade do prefeito o pagamento das contas de energia de Valparaíso e também do
contrato de vigilantes.

3. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES NO PERÍODO NOV/2016 A NOV/2020(i)

Manteve os contratos terceirizados vigentes e sem interrupções durante esse período,construção dos prédios Finep II e III, reforma da
cozinha do restaurante universitário, pintura da faixada do prédio central, instalação de Usina Solar Fotovoltaica e a troca de todas as
lâmpadas do campus por LED trazendo uma economia na conta de energia e mostrando que existe um compromisso com o meio
ambiente. Instalação de câmeras de monitoramento nas duas portarias que dão acesso ao campus.

4. NOVAS AÇÕES OU ATIVIDADES EM ANDAMENTO(i)

Troca do telhado do prédio da administração/diretoria
Pintura das caixas de água do Bloco A, Bloco B e Bloco C
Recapeamento de alguns pontos do asfalto das vias públicas
Retirada de parte do revestimento cerâmico da biblioteca e substituindo por pintura, correções de alguns pontos de infiltração
Instalação de aparelhos de ar condicionado na biblioteca
Poda das árvores
Execução de 330 metros de alambrado na divisa entre a universidade e o bairro pedras preciosas
Pintura externa e interna da seção agrícola
 

5. PONTOS PARA ACOMPANHAMENTO ESPECIAL(i)

Todos do item 4

6. PREPARATIVOS FINAIS(i)

A pessoa que irá assumir a prefeitura universitária do campus de Araras será o servidor Arquelau Maestrello Zordão ele atualmente é a
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pessoa que me substitui durante as minhas férias, portanto ele conhece toda a rotina e as responsabilidades dos serviços ligados a PU.

Edilson Moserle
Prefeito Universitário

Documento assinado eletronicamente por Edilson Moserle, Assistente em Administração, em 24/09/2020, às 10:58, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador
0248025 e o código CRC 9239ECBF.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.017338/2020-91 SEI nº 0248025 

Modelo de Documento:  Adm: Relatório de Transição, versão de 09/Setembro/2020  
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Ofício nº 30/2020/PU-Ar/R
Araras, 24 de setembro de 2020.

Para:
Gabinete da Reitoria

 
Assunto: Relatório de Transição da Prefeitura Universitária do campus de Araras
  
Prezados(as) Senhores(as),
 
Conforme solicitação via e-mail segue documento SEI 0248025 referente a transição das atividades executadas pela prefeitura
universitária do campus de Araras/Valparaíso.
Qualquer dúvida e melhoria que acharem necessário estou à disposição.
  
Atenciosamente,
Edilson Moserle
Prefeito Universitário

Documento assinado eletronicamente por Edilson Moserle, Assistente em Administração, em 24/09/2020, às 11:03, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador
0248073 e o código CRC DBA1190E.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.017338/2020-91 SEI nº 0248073 
Modelo de Documento:  Ofício, versão de 02/Agosto/2019  
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