
Campinas, 26 de abril de 2021

Ofício Circular DEPI/GEMP 01/2021
Aos Dirigentes de Unidades e Órgãos da Unicamp

É de conhecimento de nossa comunidade acadêmica o grande desafio que a

Universidade enfrenta no que diz respeito aos assuntos de obras e infraestrutura. Em

especial, o assunto do AVCB das edificações merece atenção, pois está diretamente

relacionado a aspectos de risco a pessoas e patrimônio, além de submeter a Instituição a risco

frente à legislação correlata.

Demonstrando a importância do tema, a DEPI redigiu um relatório que

conseguiu realizar um bom diagnóstico da situação, servindo de base para as iniciativas

futuras, além de trazer orientações técnicas no assunto.

No mesmo sentido, a Comissão de Planejamento Estratégico Institucional -

COPEI, em sessão do dia 16/03/2021, decidiu por direcionar recursos especificamente para o

enfrentamento do assunto: dentro do Modelo de Decisão para Obras da Universidade, foi

estabelecido um novo Tipo de Obra, intitulado PPCI/AVCB e, dos recursos disponíveis para

Obras em 2021, foram destinados R$ 1.250.000,00 (25% do total).

Os recursos são destinados à contratação de projetos técnicos de engenharia e

de execução de obra, relacionados à obtenção do AVCB para os prédios de todos os campi.

Como no caso das demais demandas de obras, as deste novo Tipo de Obra irão percorrer

todas as etapas de priorização previstas na Deliberação CONSU-A-019/2019.

Para a análise e priorização, as Unidades e Órgãos deverão inserir solicitação de

obra no sistema da DEPI, disponível em www.depi.unicamp.br/gestao-de-empreendimentos.
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Na solicitação, a Unidade/Órgão deverá se ater ao escopo do recurso, já definido: contratação

de projetos técnicos de engenharia e contratação de obra, relacionados à obtenção do AVCB.

Importante ressaltar que os recursos estão destinados apenas à contratação de projetos e

intervenções de engenharia, não contemplando custos relacionados a extintores, alarmes de

incêndio e outros equipamentos. Treinamentos para brigada de incêndio, um dos requisitos

para obtenção do AVCB, deverão ser discutidos junto à Educorp.

O relatório contendo o diagnóstico e demais orientações está disponível em

anexo, e no endereço www.depi.unicamp.br. É recomendado que os solicitantes tomem

conhecimento do conteúdo deste para a melhor definição de sua demanda e preenchimento

de sua solicitação.

A DEPI permanece à disposição para prestar suporte técnico aos solicitantes no

que diz respeito à definição da demanda e respectivo preenchimento da solicitação de obra.

Para tanto, as unidades deverão entrar em contato através do email

depi.empreendimentos@unicamp.br.

Atenciosamente,

Wellington Oliveira

Coordenadoria de Gestão de Empreendimentos

Diretoria Executiva de Planejamento Integrado

Gabinete do Reitor / UNICAMP
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