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Início da Reunião:

Prof. Marco iniciou a reunião ressaltando a importância de mantermos a

COPEI informada de todos os passos e todas as decisões que vem sendo

tomadas no âmbito do Comitê de Empreendimentos. Sugere que, a cada

reunião  da  COPEI,  haja  um  espaço  para  informes  do  Comitê  de

Empreendimentos,  e  vai  construir  esta  proposta  junto  à  Coordenadora

Geral da Universidade, que preside a COPEI.



Outro ponto abordado pelo Presidente do Comitê foi a necessidade de

que seja adotada uma estratégia de comunicação que contemple toda a

comunidade  acadêmica,  com o  objetivo  de  difundir  o  novo  modelo  de

decisão e as prioridades de obras. 

1. Informe sobre a situação das demandas;

Foi  feita  a  exposição  do  andamento  das  demandas  priorizadas  pelo

Comitê  de  Empreendimentos  e  pela  COPEI,  para  as  listas  de

Remanescentes, Planejamento Urbano, Acessibilidade e Reformas.

As seguintes demandas tiveram comentários adicionais:

1. Conclusão da Infraestrutura Campus II – FCA

Acordo  com  Prefeitura  de  Limeira:  Unicamp  fará  a  aquisição  dos

materiais para a obra, e a Prefeitura de Limeira vai executar a obra.

DEPI irá verificar situação desta demanda.

2. Conclusão do Teatro do IA

Em fase de estudo das alternativas técnicas do estudo hidrológico.

Necessária adequação do escopo do serviço para a contratação.

3. Complementação da urbanização laboratórios FCA:

Unidade está definindo escopo desta demanda. Aguardar chegar o

escopo desta contratação para prosseguir.

4. Aumento de demanda de efluentes  Sobrapar em Tronco Coletor da

Unicamp

Sobrapar concorda em custear 50% do valor. Acordo está em fase de

finalização.



2. Sistemática do Tratamento das Urgências:

Foi  feita  uma  avaliação  da  forma  como  estávamos  tratando  as

urgências.  A  avaliação  foi  de  que  o  processo  de  avaliação  das

urgências deverá ser aprimorado, com os aspectos:

-  Levantar  a  situação  de  risco  eminente  a  pessoas  e  patrimônio,

preferencialmente com opinião técnica, através de laudo.

-  Registrar  a  ocorrência  de  “fato  novo”  que  tenha  provocado

alteração nas condições de avaliação da demanda. 

-  Visita  técnica  ao  local  para  compreensão  das  necessidades

envolvidas na solicitação de urgência e, com isso, produzir relatório,

inclusive  fotográfico,  para  que  o  Comitê  tenha  condições  de  se

posicionar. 

-  A  aprovação  da  urgência  poderá  ser  para  parte  do  problema,

atacando  apenas  a  urgência  em si,  deixando  a  intervenção  mais

complexa  para  o  segundo  momento,  avaliando  esta  necessidade

dentro da fila correspondente – fluxo normal.

O  objetivo  desta  sistemática  é  evitar  o  fast-track indevido,  e

proporcionar aos membros do Comitê uma melhor compreensão da

demanda.

3. Avaliação de urgência: 

a. Entrada de água – Polo Científico

 Foi  apresentada  à  DEPI  uma  solicitação  de  que  seja  tratada  a

demanda da Entrada de água SANASA para o Polo Científico como

urgência.  Esta  demanda  é  parte  da  lista  de  prioridades  de

Planejamento  Urbano,  sendo  a  última  da  fila.  Na  época  da

priorização,  a  avaliação  era  de  que  haveria  pouca  chance  deste



processo  avançar,  o  que  não  se  concretizou  e  o  acordo  da

Universidade com a SANASA deve prosperar.

Como esta demanda foi  priorizada pelo Comitê e  está na lista  de

Planejamento  Urbano,  ficou  decidido  que  a  DEPI  irá  verificar  as

projeções das demandas desta fila, para verificar a possibilidade de

atendimento.

Caso, após validação das projeções, o atendimento desta demanda

não seja possível, será feita nova avaliação de prioridades do Comitê

para esta lista, dado que existe fato novo para esta solicitação.


