RELATÓRIO DE AÇÕES IMPLEMENTADAS PELA CPA A PARTIR
DOS RESULTADOS DOS PROCESSOS
DE AUTOAVALIAÇÃO 2011 a 2019
(atualizado 09/08/2019)
As ações abaixo descritas foram implementadas pela CPA e estão
comprovadas documentalmente e arquivadas na sala da Comissão Própria de
Avaliação.
Indicador 1.1
Salas de aula (espaço físico, iluminação, ventilação, mobiliário)
• Substituição de lâmpadas queimadas - Hovet em 17/03/2011
• Conserto de parafuso de fixação no sanitário – Hovet em 18/03/2011
• Serviço de reforma de azulejo – sala de revelação de raio-x – Hovet em
07/04/2011
• Troca de maçaneta na sala E-25 – lab. de Mecânica e Automação – em
13/04/2011
• Troca de tambor de porta de madeira na Pró-reitoria – Bloco A em 28/04/2011
• Compra de bateria para CPU da sala de data-show E-9 em 17/05/2011
• Iluminação nos vestiários e mezanino (academia) e troca de torneira (vestiário
feminino) no Ginásio de Esportes – em 12/08/2011
• Conserto de goteiras e infiltrações - Bloco E em 11/08/2011
• Manutenção dos ventiladores das Salas E16 e E13 – em 29/08/2011
• Conserto de ventilador de teto na sala HV44 – em 30/08/2011
• Instalação de mais um ventilador na sala G-5 em 19/09/2011
• Manutenção de torneira com vazamento na sala do ambulatório (clínica
médica de pequenos) – em 19/09/2011
• Reparo em tomadas que ligam os computadores dos alunos – biblioteca – em
21/09/2011
• Manutenção de cadeiras na Blblioteca em 05/12/2011
• Conserto e manutenção de cadeiras quebradas da Biblioteca – em
06/10/2011
• Serviços de manutenção elétrica no Hovet em 23/11/2011
• Conserto de goteira na sala E-23 em 23/11/2011
• Conserto de porta de vidro no Bloco E – em 08/02/2012
• Manutenção dos ventiladores do Hospital Veterinário – em 08/02/2012
• Reparo em fechadura na sala 5 do Hospital Veterinário - em 22/02/2012
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Manutenção dos ventiladores da sala E-23 – em 09/03/2012
Troca de lâmpada incandescente da sala de revelação radiográfica no Hovet
em 20/03/12
Reparo do serviço interno de som do Hovet em 23/04/2012
Reparo de reatores das luzes do centro cirúrgico de pequenos animais no
Hovet em 04/04/12
Troca de torneira do ambulatório de atendimento no Hovet em 20/04/2012
Encaminhamento de ofício para o engenheiro João Geraldo Molinari Peres no
dia 22/06/2012 solicitando projeto de engenharia civil para as instalações
bloco G e E
Compra de material para reforma e construção das instalações do Hospital
Veterinário totalizando R$ 42.773,84 (cópia de notas fiscais estão anexadas
na pasta)
Serviço de manutenção no ambulatório de pequenos animais do Hospital
Veterinário (intranet)
Manutenção de cadeiras e cadeiras na Biblioteca em 29/08/2012.
Manutenção de alarme na Biblioteca em 03/08/2012.
Troca de lâmpada no final da rampa de acesso da parte superior do Bloco F
sobre os painéis de aviso em 03/08/2012.
Troca de lâmpadas na sala da Reitoria em 27/08/2012.
Aquisição de suporte para água de galão – sala dos professores do curso de
Pedagogia em 28/08/2012.
Remoção dos computadores em desuso da sala G-46 (Letras) que será
utilizada para outras finalidades temporariamente – em 22/08/2012.
Troca de lâmpadas no Bloco E no curso de Engenharia Mecatrônica.
Aquisição de material diverso para o Hospital Veterinário (notas fiscais
arquivadas na pasta). Valor R$ 13.689,00
Ofício enviado à Pró-Reitoria para substituição e aquisição de cortinas dos
blocos E e H em 19/10/2012.
Ofício enviado à Pró-Reitoria encaminhando projeto e orçamento para
reforma e construção de telhado do Bloco G - em 26/10/2012.
Aquisição de material diverso para o Hospital Veterinário (notas fiscais
arquivadas na pasta). Valor R$ 7.401,40
Substituição de vidros quebrados no Bloco E – em 09/11/2012
Substituição de lâmpada da sala dos professores e fixação de placa de
alunos formandos no Bloco E – em 29/10/2012
Conserto de cadeiras da Biblioteca – em 29/10/2012
Manutenção/reposição de extintores de incêndio nos laboratórios E-18 e E-35
– em 29/10/2012
Aquisição/empréstimo de uma furadeira para o laboratório de Mecatrônica –
em 29/10/2012
Manutenção de tomadas da sala E-13 – em 29/10/2012
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Pintura da fachada do Bloco G – em 26/10/2012
Conserto de tomada no hospital veterinário – em 25/10/2012
Aquisição de assentos para banheiro do Hospital Veterinário – em 26/10/2012
Manutenção na rede elétrica da Biblioteca – em 15/10/2012
Troca de lâmpada na Clínica de Fisioterapia – em 09/10/2012
Conserto de cadeiras e mesas da Biblioteca – em 08/10/2012
Manutenção de rede elétrica e substituição de lâmpada no Bloco E
(Mecatrônica) – em 02/10/2012
Substituição de suporte de sabonete do banheiro feminino e suporte de papel
toalha no Bloco G – 11/09/2012
Troca de lugar do bebedouro do Bloco G – em 11/09/2012
Pintura das faixas de demarcação de estacionamento para deficientes físicos
– 11/09/2012
Reparo em forno microondas – Bloco B – em 05/09/2012
Encaminhamento de ofício com orçamentos de grade para fechamento do
campus do Unipinhal para a Pró-Reitoria – em 14/11/2012
Aquisição de material diverso para o Hospital Veterinário (notas fiscais
arquivadas na pasta) -Valor total = R$ 21.017,02
Substituição de lâmpadas no Bloco H– executado em 21/11/2012
Manutenção de disjuntor trifásico no Laboratório E-27 – executado em
21/11/2012
Manutenção de tomada da sala da Empresa Júnior (Mecatrônica), sala E-14 –
executado em 21/11/2012
Pintura do teto da sala de aula dentro da Biblioteca. Instalação de três
quadros na parede da Biblioteca – executado em 27/11/2012
Solicitação de poda de árvores para evitar risco de entupimento das calhas –
executado em 16/11/2012.
Reparo na porta da sala da Biblioteca (chave quebrou dentro da fechadura) –
executado em 06/12/2012
Aquisição de 06 lavadoras de alta pressão 1 forno micro-ondas (para a
cozinha do bloco A) – em 12/12/12 (Nota Fiscal arquivada na pasta).
Aquisição de 02 impressoras multifuncional HP em 13/12/2012 (Nota Fiscal
arquivada na pasta)
Aquisição de 10 vigas metálicas para manutenção do Bloco H - em
03/12/2012 (Nota Fiscal arquivada na pasta)
Aquisição de material diverso para o Hospital Veterinário - Valor total = R$
6,906,96 (notas fiscais arquivadas na pasta)
Levantamento de salas dos blocos do Unipinhal a partir de solicitação da
Diretoria
Reforma e adequação de instalação visando atendimento das instruções
normativas 36 e 42 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA)
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Manutenção de bebedouro da sala F-16 em 20/02/2013
Manutenção de banheiro masculino no piso superior do Bloco F em
20/02/2013
Instalação de ponto de energia elétrica/tomada e reparos no fio do cabo de
rede na sala F-37 (Empresa Junior Administração) em 08/03/2013
Instalação de placas nas portas de laboratórios do curso de Engenharia
Agronômica (salas E-31, E-32, E-33 e E-34) em 10/03/2013
Substituição de lâmpadas no bloco H em 10/04/2013
Substituição de ventilador na sala F-14 e manutenção de fechadura na sala F18 em 12/04/2013
Manutenção de cano com vazamento na sala de Técnica Cirúrgica, no
Hospital Veterinário em 16/04/2013
Aquisição de materiais diversos para reforma de laboratório específico
(Laboratório de Tecnologia de Aplicação do curso de Engenharia
Agronômica) no valor de R$ 27.206,89 (notas fiscais arquivadas na pasta)
Aquisição de medicamentos diversos para o Hospital Veterinário no valor total
de R$ 3.976,76 (notas fiscais arquivadas na pasta)
Aquisição de material diverso para o Hospital Veterinário no valor total de R$
2.328,61 (notas fiscais arquivadas na pasta)
Aquisição de material diverso para o Hospital Veterinário no valor total de R$
10.286,10 (notas fiscais arquivadas na pasta)
Reparo na iluminação da sala de enfermagem G-25 e na sala de
coordenação do curso em referência – em 10/10/2013.
Mudança de lousa, data-show e roteador (troca de lugar) no laboratório H-2 –
em 04/10/2013
Troca de vidro quebrado no laboratório de solos – em 12/09/2013
Conserto de estufa ventilada e computador no Laboratório de Solos e
aquisição de frascos de álcool 70% - em 03/09/2013.
Compra de fio para ligar caixa de som em sala de aula do curso de
Administração – em 04/09/2013.
Manutenção de disjuntor de força do laboratório E-25 – e 11/09/2013.
Substituição de pia no laboratório B-1. Em 27/08/2013.
Aquisição de material diverso para o Hospital Veterinário no valor total de R$
2.409,31 (notas fiscais arquivadas na pasta).
Aquisição de uma TV Led 32 para o Departamento de Marketing - valor de R$
1.798,20 (NF arquivada na pasta).
Aquisição de multifuncional Laser Brother para a Secretaria Geral – valor de
R$ 1.840,47 (NF arquivada na pasta).
Aquisição de um roteador para o bloco E – valor de R$ 538,53
Instalação de aparelhos de ar condicionado na sala da coordenação do curso
de Medicina Veterinária e no laboratório de Histopatologia (Hovet). Executado
em 26/02/2014.
Reparo nas pias e autoclave do Laboratório B3. Executado em 20/02/2014.
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Reparo nas bombas de sucção das caixas de hidroponia, compra de
extensão e mangueira de irrigação da estufa. Executado em 27/02/2014.
Troca de lâmpadas da entrada do complexo esportivo e na escadaria de
acesso ao campo de futebol. Colocação de lâmpada no corredor dos
vestiários. Executado em 23/02/2014.
No bloco F (curso de Administração): Troca de lâmpadas no saguão e
corredores, reparo no bebedouro, reposição de papel toalha e sabonete nos
banheiros e de copo descartável na sala dos professores. Executado em
18/02/2014.
Compra de lâmpadas fluorescentes para o laboratório de Fisiologia Vegetal.
Executado em 18/02/2014.
Reparo no ventilador da sala E15 e no disjuntor dos ventiladores da sala E23.
Executado em 07/02/2014.
Reparo na descarga do banheiro masculino – curso de Eng. Mecatrônica.
Executado em 06/02/2014.
Manutenção de torneira no Laboratório de Solos. Executado em 29/01/2014.
Reparo e troca de lâmpadas no Bloco G. Executado em 16/3/2014.
Reparo e troca de lâmpadas no Bloco H. Executado em 25/3/2014.
Reparo de cadeiras e mesas na biblioteca. Executado em 25/3/2014.
Manutenção de lâmpadas e painel na sala de coordenação do curso de
Fisioterapia. Executado em 20/3/2014.
Aquisição de 1 Refrigerador Consul para o Hospital Veterinário (NF arquivada
na pasta). Em 02/04/2014.
Aquisição de 1 Câmera Digital Smart Samsung para o Departamento de
Marketing (NF arquivada na pasta). Em 20/03/2014.
Serviços de manutenção no último andar do Bloco E (assoalho, quadro de
avisos, porta da sala da coordenação, troca de vidros, goteiras) solicitados
pela coordenadora do curso de Eng. Mecatrônica. Executado em 08/04/2014.
Troca de lâmpadas no laboratório H-2 e laboratório de Entomologia.
Executado em 09/04/2014.
Conserto de maçaneta do laboratório C-5. Executado em 23/04/2014.
Conserto de porta do laboratório B-3. Executado em 30/04/2014.
Conserto de pia da bancada da cozinha do curso de Gastronomia. Executado
em 08/05/2014.
Reforma no setor de Suinocultura (limpeza geral, revisão da parte elétrica,
construção de banheiro, colocação de cortinas, lâmpadas e telas de proteção,
portões de baias, cocho de alimentação, prateleiras, pintura geral). Executado
em 07/05/2014.
Troca de lâmpada na AgroJunior. Executado em 09/05/2014.
Troca de bombas de recalque de hidroponia, reparo em torneiras nos labs E34, E-33, E-32 e E-31, troca de lâmpadas na E-30. Executado em 09/05/2014.
Troca de lâmpada no laboratório de Informática E-44. Executado em
02/06/2014.
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Aquisição de projetor e suporte de projetor em 13/10/2014, no valor de R$
4.650,00. Nota fiscal arquivada na pasta.
Prestação de serviços e manutenção de equipamentos do curso de
Fisioterapia e do Hospital Veterinário no valor de R$ 5.125,00 em 16/10/2014.
Nota fiscal arquivada na pasta.
Compra de filme difusor para manutenção de estufas em 24/09/2014 no valor
de R$ 1.254,00. Nota fiscal arquivada na pasta.
Instalação de ramal de telefone e computador com acesso à internet no curso
de Gastronomia. Executado em 04/09/2014.
Manutenção da iluminação do jardim do Hovet e conserto de torneira no DA.
Executado em 11/09/2014.
Reforma da casa de vegetação (Agronomia). Executado em 28/08/2014.
Conserto de cadeira na CPA. Executado em 03/09/2014.
Conserto de goteiras nas salas E15, E23 e E44. Executado em julho/2014.
Conserto de mesa do laboratório H-2. Executado em 10/07/2014.
Manutenção em disjuntores e ventiladores no bloco E, curso de Mecatrônica e
Computação. Executado em 26/09/2014.
Reparos no Bloco F, curso de Administração, em lousa na sala F-14 e
substituição de saboneteira do banheiro masculino. Executado em
16/09/2014.
Compra de MIrex para controle de formigas no pasto do Hovet. Aplicado em
03/09/2014.
Pintura da parte externa do Hospital Veterinário, solicitado por ofício enviado
à direção. Executado nos dias 8 e 9 de dezembro de 2014.
Reforma e reparo na sala de dança do curso de Educação Física, solicitado
por ofício enviado à direção. Executado em fevereiro/2015.
Reparos na cozinha do curso de Tecnologia em Gastronomia. Executado em
dezembro/2014.
Instalação de ventiladores nos ambulatórios do Hospital Veterinário e
conserto de ar condicionado do Laboratório de Análises Clinicas do Hovet.
Executado em setembro/2014.
Instalação de ventilador na sala F-16 no curso de Administração.
Serviços de manutenção na Biblioteca. Executados em janeiro/2015.
Serviços de manutenção no Laboratório de Química (suporte de extintor e
troca de vidro). Executado em 25/02/2015.
Troca de lâmpada na F-36, instalação de telão para projeção de slides na
sala F-20 no curso de Administração. Executado em 23/02/2015.
Substituição de lâmpadas no Laboratório de Anatomia. Executado em
27/02/2015.
Manutenção e serviços de conserto na cozinha do curso de Gastronomia.
Executado em 24/02/2015.
Compra de produto para manutenção da limpeza do Bloco E. Nota fiscal
arquivada no valor de R$ 1.771,00. Em 28/01/2015.
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Conserto de projetores. Nota fiscal arquivada no valor de R$ 2.300,00. Em
28/01/2015.
Substituição de cortinas nas salas de aula do Bloco E. Nota fiscal arquivada
no valor de R$ 7.000,00. Em 02/03/2015.
Compra de calha para o Bloco A, sala de dança e cozinha. Nota fiscal
arquivada no valor de R$ 720,00. Em 11/02/2015.
Compra de equipamentos de EPI’s para funcionários de manutenção. Nota
fiscal arquivada no valor de R$ 711,98. Em 22/01/2015.
Aquisição de Câmera Digital Samsumg (gravação de filmes em full hd) no
valor de R$ 999,00. Em 20/03/2014. Nota fiscal arquivada.
Aquisição de câmera interna no valor de R$ 861,65. Em 08/12/2014. Nota
fiscal arquivada.
Aquisição de cartucho de toner Brother marca Premium e cilindro Brother no
valor total de R$ 305,78. Em 28/11/2014. Nota fiscal arquivada.
Aquisição de impressora Epson tanque de tinta no valor de R$ 1.999,00. Em
14/04/2015. Nota fiscal arquivada.
Aquisição de itens adquiridos com verba do Projeto “Inclusão digital em
robótica de jovens do ensino médio” (engenharias de computação e
mecatrônica) no valor total de R$ 5.749,00. Em março/2015. Nota fiscal
arquivada.
Aquisição de 7 ipads mini da marca Apple no valor total de R$ 9.590,00. Em
01/06/2015. Nota fiscal arquivada.
Compra de Sistema de Medula Espinhal com cordão para os cursos da área
de Saúde no valor de R$ 1.570,00. Em 26/08/2015. Nota fiscal arquivada.
Conserto de projetor no Bloco G. Em 06/08/2015. Nota fiscal arquivada.
Instalação de cortinas no Bloco E (andar da Computação). Em 03/08/2015.
Nota fiscal arquivada.
Compra de equipamentos para o curso de Engenharia de Computação no
valor de R$ 1.695,00. Em 05/08/2015. Nota fiscal arquivada.
Compra de bolas para o curso de Educação Física no valor de R$ 865,20. Em
10/08/2015. Nota fiscal arquivada.
Instalação de piso tátil nos blocos A, F e G. Em 27/08/2015. Nota fiscal
arquivada no valor de R$ 2.288,16.
Compra de produtos para os laboratórios do bloco B/C no valor de R$ 455,79.
Em 11/09/2015. Nota fiscal arquivada.
Aquisição de aparelho de pressão para o curso de Fisioterapia. Em
22/09/2015. Nota fiscal arquivada.
Compra de equipamentos específicos para o Laboratório de Anatomia no
valor de R$ 8.630,83. Em 21/09/2015. Nota fiscal arquivada.
Compra de produtos diversos para laboratórios do bloco B/C no total de R$
3.889,94. Em 25/09/2015. Nota fiscal arquivada.
Compra de produtos diversos para laboratórios do bloco B/C no total de R$
3.431,19. Em 25/09/2015, 05/10/2015 e 08/10/2015. Notas fiscais arquivadas.
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Compra de itens diversos para o curso de Gastronomia no total de R$
3.741,26. Em 06/10/2015. Nota fiscal arquivada.
Compra de produtos diversos para os laboratórios do bloco B/C no valor de
R$ 1.565,11. Em 03/09/2015. Nota fiscal arquivada.
Compra de materiais diversos para laboratórios do bloco B/C no valor de R$
2.192,66. Em 08/10/2015.
Aquisição de equipamentos/peças anatômicas para Laboratório de Anatomia
– cursos Enfermagem, Fisioterapia, Educação Física, Biomedicina e
Farmácia. Valor R$ 4.311,23. Em 24/11/2015. Nota fiscal arquivada.
Manutenção corretiva Auto Clave – Lab. de microbiologia e Hospital
Veterinário. Valor R$ 410,00. Em 30/12/2015. Nota fiscal arquivada.
Manutenção de equipamento de ultrassom Hospital Veterinário no valor de R$
2.230,00. Em 11/01/2016. Nota fiscal arquivada.
Aquisição de projetor Sony alta definição para o Bloco F. Valor R$ 1.902,46.
Em 13/01/2016. Nota fiscal arquivada.
Compra de impressora HP Deskjet Ink Advantage – Coordenação Veterinária
e Cems do curso. Valor R$ 558,00. Em 14/01/2016. Nota fiscal arquivada.
Compra de suporte de teto para projetor Bloco F. Valor R$ 96,24. Em
20/01/2016. Nota fiscal arquivada.
Compra de tela retrátil para o Bloco F. Valor R$ 949,00. Em 29/01/2016. Nota
fiscal arquivada.
Compra de cortina amarela convencional para granjas do Sítio Bela Vista.
Valor: R$ 785,00. Em 16/02/2016. Nota fiscal arquivada.
Compra de Karina Beb. Pressão para o Bloco E. Valor: R$ 1.238,00. Em
18/02/2016. Nota fiscal arquivada.
Aquisição de ultrassom para tártaro e lavadora de pinças digital para o
Hospital Veterinário. Valor R$ 2.300,00. Em 11/05/2016. Nota fiscal
arquivada.
Aquisição de otoscópio e balão de borracha para o Hospital Veterinário no
valor de R$ 356,00. Em 17/05/2016. Nota fiscal arquivada.
Compra de furadeira canulada autoclavável para o Hospital Veterinário no
valor de R$ 775,00. Em 18/05/2016. Nota fiscal arquivada.
Adequação Bloco E e Bloco E – colocação de piso tátil. Valor R$ 887,00. Em
24/05/2016. Nota fiscal arquivada.
Manutenção de microscópios no valor de R$ 14.000,00. Em 15/06/2016. Nota
fiscal arquivada.
Reparo na instalação elétrica do banheiro da sala de espera dos ambulatórios
do Hovet. Executado em 03/10/2016.
Substituição de lâmpadas em laboratórios do bloco B/C, banheiros, rua de
acesso e manutenção de piso da sala C9. Executado em 09/2016.
Manutenção de lâmpadas, mesas, cadeiras, persianas e extintor de incêndio
na Biblioteca. Executado em 08/2016.
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Reparos em válvula hidra e porta de banheiro no curso de Engenharia
Mecatrônica. Executado em 09/2016.
Solicitação da coordenação do curso de Veterinária para fazer base da
balança da sala de necropsia. Executado em agosto/2016.
Aquisição de oito telas para o campus I para serem usadas na matéria de
Aquacultura, com o objetivo de evitar a saída de peixes. Executado em
08/2016.
Atendimento às solicitações do coordenador do curso de Gastronomia.
Executado em 08/2016.
Conserto na parte elétrica do Laboratório de Aplicação Tecnológica
(Entomologia), Apicultura, troca de registro na piscicultura e colocação de
boia automática. Executado em 24/08/2016.
Manutenção de geladeiras utilizadas para guardar indicadores e soluções
usadas nas análises no Laboratório de Solos. Executado em janeiro/2017.
Manutenção do aparelho Estufa para secagem de material vegetal no
Laboratório de Solos. Executado em janeiro/2017.
Manutenção das instalações do Minhocário e produção de composto
orgânico. Executado em janeiro/2017.
Conserto de cortina na sala de coordenação do Hospital Veterinário.
Executado em janeiro/2017.
Instalação de ventiladores na sala E-4, curso de Gastronomia. Executado em
17/02/2017.
Substituição de lâmpadas na frente do prédio do Bloco D. Executado em
17/02/2017.
Manutenção em tomadas, interruptores, internet e torneiras nos blocos F e G.
Executado em 13/02/2017.
Adequação de timer para acendimento de luzes para o acesso do bloco A ao
bloco B (escada). Executado em 10/02/2017.
Reparo no ventilador na sala F-20, curso de Administração. Executado em
09/02/2017.
Manutenções diversas realizadas no Laboratório de Gastronomia (mangueira,
gatilho de água, lâmpadas, torneiras, telefone). Executado em 21/02/2017.
Conserto de chuveiros dos vestiários das quadras do complexo esportivo e
reparo no poste da rede de voleibol. Executado em 23/03/2017.
Manutenção da instalação elétrica e troca dos filtros de linha do laboratório de
Microscopia. Executado em 06/04/2017.
Manutenção da rede elétrica da sala G37, curso de Biomedicina. Executado
em 06/04/2017.
Troca de lâmpadas das escadas de acesso do Bloco E ao Bloco BC.
Executado em 12/04/2017.
Manutenção no Laboratório de Química (B2). Executado em 12/04/2017.
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Instalação de lavatório, papeleira, saboneteira, suporte de copos, lixo e
materiais de consumo em Laboratório de Fisioterapia. Executado em
01/08/2017.
Manutenção em diversos itens de salas de aula no bloco E, no curso de
Gastronomia. Executado em 25/05/2017.
Pintura na entrada do Ginásio Poliesportivo e sala de dança e melhoria na
iluminação. Curso de Educação Física. Executado em 15/08/2017.
Manutenção em tomadas em bancadas da sala H2. Curso de Engenharia
Agronômica. Executado em 09/05/2017.
Manutenção na iluminação da sala F3. Executado em 19/05/2017.
Troca de lâmpadas do banheiro, sala de espera e ambulatório no Hospital
Veterinário. Executado em 10/05/2017.
Manutenção em parte elétrica nos laboratórios E22, E23 e E44, cursos de
Engenharia de Computação e Mecatrônica. Executado em 07/06/2017.
Troca de lâmpadas na sala F7. Executado em 08/06/2017.
Manutenção no setor de Suinocultura. Executado em 07/08/2017.
Manutenção na horta. Troca de cortinas no setor de Cunicultura. Executado
em 16/08/2017.
Manutenção da cozinha do curso de Gastronomia (reposição da tampa da
caixa de gordura). Executado em 15/08/2017.
Manutenção de bebedouro do Bloco E e dos ventiladores da sala E13. Curso
E. Mecatrônica. Executado em 18/08/2017.
Manutenção da rede de água na casa dos professores. Executado em
21/08/2017.
Conserto de enfardadeira manual. Executado em 19/10/2017.
Manutenção/troca de luminária da sala da coordenação do curso de Medicina
Veterinária. Executado em 15/09/2017.
Manutenção de microscópio da sala 14 do Hospital Veterinário. Executado em
15/09/2017.
Colocação de lâmpadas nos postes de entrada para o Bloco D e Hovet.
Executado em 20/10/2017.
Manutenção e instalação de saboneteiras e papeleiras em banheiros do
Hovet. Executado em 15/09/2017.
Manutenção na iluminação da frente do Bloco D. Executado em 25/09/2017.
Manutenção dos ventiladores da sala HV44 (Hovet). Executado em
28/09/2017.
Manutenção na parte elétrica do defumador e alambique na Unidade
Experimental Agropecuária. Executado em 19/10/2017.
Aquisição de insumos para o Laboratório de Gastronomia. Executado em
18/10/2017.
Manutenção da parte elétrica da sala de coordenação do curso de Farmácia.
Executado em 27/10/2017.
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Colocação de placas de borracha na baia de recuperação de grandes animais
no centro cirúrgico do Hovet. Executado em 10/01/2018
Colocação de forro de PVC no antigo serpentário no Hovet. Pintura interna
das instalações. Executado em 13/11/2017.
Manutenção em unidade experimental agropecuária: reforço nas portas e
janelas com trincos, colocação de tela exaustora no centro cirúrgico, rampa
no raio-x. Executado em 21/02/2018
Reparo e manutenção na Clínica de Fisioterapia: conserto de piso da barra
paralela, pintura de parede de recepção, instalar porta com chave, colocar
chave as portas dos armários dos alunos. Executado em 10/01/2018.
Troca de lâmpadas da sala F-36, sala de professores do curso de
Administração. Executado em 23/01/2018.
Colocação de rampa de acesso de carros do lado externo da sala de raio-x.
Instalação de placas de sinalização indicando acesso do raio-x. Executado
em 20/02/2018.
Instalação de porta-copos na parede da cozinha do Hovet e compra de
torneira para a lavanderia. Executado em 07/12/2017.
Ligação de energia no ambulatório de selvagens no Hovet. Executado em
10/12/2017.
Conserto de tomada do ar condicionado da sala de coordenação do curso de
Med. Veterinária. Executado em 19/12/2017.
Manutenção em cadeiras, cortinas e armários na biblioteca. Executado em
18/01/2018.
Manutenção na clínica, laboratórios e salas de aula nas instalações do curso
de Fisioterapia. Executado em 07/05/2018.
Manutenção de ventilador na sala HV5 e troca de lâmpadas na sala HV3.
Executado em 08/02/2018.
Montagem de aparelhos (barras) de ginástica no ginásio do curso de
Educação Física. Executado em 26/02/2018.
Serviços no setor de suinocultura e de minhocultura. Executado em
20/03/2018.
Manutenção da iluminação dos postes na quadra do curso de Ed. Física.
Executado em 05/03/2018.
Manutenção de iluminação dos laboratórios de Fisioterapia. Executado em
02/03/2018.
Manutenção de lâmpadas nas salas F22 e E3. Executado em 03/03/2018.
Manutenção de lâmpadas na sala G21, curso de Biomedicina, Executado em
03/03/2018.
Manutenção do painel de controle de ventiladores na sala de professores do
curso de Engenharia. Executado em 13/03/2018.
Reparo no Núcleo de Prática Jurídica: troca da lâmpada no poste de
estacionamento dos professores e na lateral do Bloco F; manutenção de
computador da sala F8. Executado em 19/03/2018.
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Reparo de luminoso do Hovet. Executado em 14/03/2018.
Manutenção de ventilador da sala de raio-x, pia da cozinha e pia do banheiro
feminino do Hovet. Executado em 15/03/2018.
Troca de lâmpadas do laboratório B-3, troca de lâmpadas no Bloco E.
Executado em 04/04/2018.
Manutenção na torneira da pia da cozinha do Hovet (foi trocada) e da
descarga do banheiro feminino. Executado em 26/03/2018.
Manutenção do ventilador da sala F-9. Executado em 26/03/2018.
Manutenção das lâmpadas da sala G-25, curso de Biomedicina. Executado
em 05/04/2018.
Substituição de lâmpadas fluorescentes na sala F-1, curso de Direito.
Executado em 06/04/2018.
Aquisição de tábuas para as mesas da casa de vegetação, curso de
Agronomia. Executado em 07/05/2018.
Manutenção/reparo nas instalações elétricas e hidráulicas do canil do Hovet.
Executado em 20/04/2018.
Manutenção/reparo no disjuntor da Agronomia. Executado em 04/05/2018.
Compra de utensílios diversos que foram utilizados nos cursos livres e na
semana de Gastronomia, além da troca de registro do forno industrial e
conserto de cano com vazamento. Executado em 10/05/2018.
Conserto de chuveiro do vestiário feminino da sala de necropsia do Hovet.
Executado em 22/05/2018.
Manutenção de porta do banheiro feminino e reparo em vazamento de pias
na sala de necropsia no Hovet. Executado em 24/05/2018.
Compra de caixa de som para o Bloco F/G. Valor R$ 160,00. NF arquivada.
Em 05/09/2018.
Compra de liquidificador industrial alta rotação inox para o curso de
Gastronomia. Valor R$ 478,98. NF arquivada. Em 04/09/2018.
Compra de projetor Epson powerlite para Biblioteca. Valor R$ 1.845,68. NF
arquivada. Em 01/08/2018.
Compra de servidor Dell PowerEdge. Valor R$ 31.962,96. NF arquivada. Em
03/07/2018.
Compra de servidor Dell PowerEdge. Valor R$ 31.565,54. NF arquivada. Em
16/08/2018.
Compra de servidor Dell PowerEdge. Valor R$ 42.987,94. NF arquivada. Em
20/09/2018.
Manutenção de fechadura sala G-37 e do fio de Datashow da sala G-23 –
curso de Biomedicina. Executado em 07/03/2018.
Manutenção nas calhas da cozinha do curso de Gastronomia. Executado em
21/04/2018.
Confecção de nova chave/fechadura para a sala de esterilização do CCP do
curso de Medicina Veterinária. Executado em maio/2018.
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Troca de lâmpadas na estufa de produção orgânica. Executado em
20/08/2018.
Instalação de refletores no setor de grandes animais no Hovet. Executado em
agosto/2018.
Instalação de fechadura na área de soltura de animais no setor de animais
selvagens no Hovet. Executado em agosto/2018.
Reparo de azulejos do centro cirúrgico de grandes animais no Hovet.
Executado em agosto/2018.
Manutenção de equipamentos no laboratório E-25. Executado em 13/08/2018.
Troca de lâmpadas na sala de Técnica Cirúrgica do Hovet. Executado em
21/08/2018.
Reparo em vazamento de botijão de gás próximo à cozinha do curso de
Gastronomia. Executado em 24/08/2018.
Troca da cobertura plástica e troca da proteção lateral de sombrite da Casa
de Vegetação/Estufa. Executado em 14/11/2018.
Manutenção/conserto de lâmpadas na sala de crescimento do laboratório de
Biotecnologia. Executado em 20/09/2018.
Colocação de cortina e de banner no ginásio. Curso de Educação Física.
Executado em 25/10/2018.
Instalação de lâmpada na granja de ave de corte. Executado em 05/11/2018.
Manutenção e troca de lâmpadas na sala de Raio-X e na máquina seladora
do CCP. Executado em 24/10/2018.
Manutenção de tomada na sala G-32 do curso de Biomedicina. Executado em
17/10/2018.
Manutenção de ventilador na sala F-9. Executado em 17/10/2018.
Pintura da parede da recepção da Clínica de Fisioterapia. Executado em
09/11/2018.
Aquisição de livros para os cursos de Pedagogia e Agronomia no valor total
de R$ 1.558,24. Notas fiscais arquivadas. Maio, junho e novembro/2018.
Aquisição de Material específico para os cursos de Engenharia Mecatrônica e
de Computação no total de R$ 1.566,05. Em 01/03/2019.
Aquisição de fone de ouvido sem fio para uso na Biblioteca (EaD). Valor R$
130,00. Em 18/03/2019.
Aquisição de Router Wireless para a cozinha do curso de Gastronomia. Valor
R$ 321,40. Em 08/03/2019.
Aquisição de placas braile, mapa tátil e placa visual para atender às questões
de acessibilidade nos Blocos G e A. Valor R$ 3.729,75. Em 15/03/2019.
Aquisição de barras de apoio visando atender às questões de acessibilidade
nos blocos A, G e E. Valor R$ 3.192,00. Em 22/02/2019.
Aquisição de piso tátil para os blocos A, G e E. Valor R$ 21.505,20. Em
22/02/2019.
Aquisição de piso tátil para acessibilidade no Bloco G. Valor R$ 2.720,00. Em
15/03/2019.
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Aquisição de 3 liquidificadores de alta rotação para o curso de Gastronomia.
Valor R$ 672,88. Em 08/03/2019.
Aquisição de multifuncional Brother Laser para uso no Bloco H. Valor R$
2.139,90. NF arquivada. Em 03/12/2018.
Aquisição de purificador refrigerado para o Bloco G. Valor R$ 1.539,00. NF
arquivada. Em 08/02/2019.
Compra de barras de apoio reta e barras de lavatório para os Blocos G e E.
Valor R$ 3.192,00. NF arquivada. Em 22/02/2019.
Aquisição de piso tátil alerta e direcional para os Blocos A, E e G. Valor R$
2.720,00. NF arquivada. Em 15/03/2019.
Compra de Gel Bag 5 quilos para ultrassom e de Aparelho de Pressão para o
Bloco B/C. Valor R$ 107,60. NF arquivada. Em 19/03/2019.
Aquisição de itens diversos para a Clínica de Fisioterapia. Valor R$ 198,90.
NF arquivada. Em 01/04/2019.
Aquisição de piso tátil alerta, direcional e placas tátil com relevo e braile para
os blocos B, C e Anatomia. Valor R$ 6.380,00. NF arquivada. Em 02/04/2019.
Compra de produtos específicos para a Clínica de Fisioterapia. Valor R$
1.600,00. NF arquivada. Em 02/04/2019.
Serviço executado em processador de filmes Macrotec no Hospital
Veterinário. Valor R$ 1.880,00. Executado em 28/11/2018.
Manutenção corretiva em caneta laser da Clínica de Fisioterapia,
revisão/troca de eletrodo de phmetro e em aparelhos do curso de
Enfermagem. Valor total R$ 564,00. Executado em 06/12/2018.
Manutenção corretiva de equipamentos específicos do Hospital Veterinário.
Valor total R$ 855,00. Executado em 06/12/2019.
Manutenção corretiva em equipamentos do Laboratório de Solos. Valor R$
360,00. Executado em 08/02/2019.
Manutenção corretiva de microscópio, troca de fonte original, ajustes e
verificações. Valor R$ 365,00. Executado em 19/02/2019.
Manutenção corretiva em balança de precisão no Laboratório de Solos. Valor
R$ 460,00. Executado em 01/03/2019.
Manutenção e reparos no Hospital Veterinário. Executado em 01/11/2018.
Serviços de manutenção em diversos setores da IES. Executado em
29/11/2018.
Pintura da fonte no Hospital Veterinário. Executado.
Manutenção em armário da CPA. Executado em 13/11/2018.
Manutenção em telhado do Hovet. Executado em 28/11/2018.
Manutenção em pia de ambulatório no Hovet. Executado em 05/12/2018.
Manutenção na biblioteca. Executado em janeiro/2019.
Manutenção no ventilador da sala de raio-X do Hovet, além de outros lugares.
Executado em janeiro/2019.
Conserto no ventilador da sala F-39, setor de práticas jurídicas. Executado
em 28/02/2019.
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Manutenção na parte hidráulica e elétrica da estufa da Hidroponia. Executado
em fevereiro/2019.
Manutenção do ar condicionado do laboratório de análises clínicas.
Executado em 08/03/2019.
Troca e manutenção de lâmpadas queimadas da IES. Executado em
12/03/2019.
Manutenção em computador na sala de coordenação do Direito e
manutenção em banheiro da sala dos professores do bloco G. Executado em
22/03/2019.
Manutenção no setor de Apicultura. Executado em 02/04/2019.
Aquisição de mangueira para a Hidroponia. Executado em 27/03/2019.
Manutenção e reparos no laboratório de tecnologia de aplicação. Executado
em 16/04/2019.
Manutenção nas lâmpadas do banheiro feminino, no Bloco F. Executado em
16/04/2019.
Troca de lâmpadas e conserto de ventilador de parede na sala F36.
Executado em 16/04/2019.
Aquisição de material diverso para aula de práticas topográficas. Executado
em 05/04/2019.
Aquisição de barras de apoio para lavatórios no valor de R$ 1.769,00. Em
05/04/2019.
Substituição de lâmpadas na sala dos professores 3 no Hovet. Executado em
09/05/2019.
Manutenção no piso da sala da empresa júnior FAPI F-25. Executado em
02/05/2019.
Aquisição de material para o laboratório de análises clínicas e reparo no
laboratório de parasitologia HV-14. Executado em 17/04/2019.
Troca de lâmpadas nos postes de acesso ao Hovet. Executado em
22/05/2019.
Reparo da cerca no setor de grandes animais no Hovet. Executado em
03/06/2019.
Manutenção de lâmpadas no corredor de acesso à coordenação e
ambulatório do Hovet. Executado em 30/05/2019.
Manutenção da reveladora do raio-X do Hovet. Executado em 15/05/2019.
Reparo no piso do Laboratório E-35. Executado em 15/05/2019.
Desentupimento do ralo de escoamento de água do laboratório de Anatomia e
substituição de lâmpadas. Executado em 15/05/2019.
Ajuste de troca de holofote de poste no portão de entrada do ginásio.
Executado em 15/05/2019.
Correção de instalação elétrica. Executado em 05/06/2019.
Substituição de troca da câmara fria no Hovet. Executado em 12/06/2019.
Manutenção geral em setores diversos da IES. Executado em 15/05/2019.

Indicador 1.2
Laboratórios de Informática (quantidade e qualidade dos equipamentos)
• Compra de bateria para CPU da sala de data-show E-9 em 17/05/2011
• Encaminhamento do ofício 06-CPA ao coordenador do CTI (prof. Emerson)
para conhecimento e análise em 31/05/2012
• Encaminhamento da resposta do setor para a Pró-Reitoria – em 19/06/2012
• Aquisição de memórias de computador para os laboratórios de informática –
notas fiscais arquivadas na pasta – em 09/10/2012
• Aquisição Projetor Epson para o DA do curso de Engenharia Agronômica –
em 05/12/2012
• Aquisição de 1 Notebook DELL com software para o Prof. André Luis
Paradela – em 14/12/2012 (nota fiscal arquivada na pasta)
• Aquisição de equipamentos de informática diverso no valor total de R$
6.348,42 (notas fiscais arquivadas na pasta) – em fevereiro/março/2013.
• Aquisição de três projetores Epson Power Light para o Hospital Veterinário no
valor de R$ 4.200,00 em 25/02/2013 (nota fiscal na pasta).
• Aquisição de teclado, mouse, computador, monitor e impressora para o Hovet
no valor de R$ 6.679,00 em 15/05/2013 (nota fiscal na pasta).
• - Aquisição de software veterinário Sisvet para o Hovet no valor de R$ 585,00
(NF arquivada)
• Prestação de serviços em suporte e treinamento no programa Sisvet para o
Hovet no valor de R$ 195,00 (NF arquivada)
• Aquisição de projetor Epson s12 para o curso de Engenharia Agronômica (NF
arquivada). Em 24/09/2013.
• Aquisição de Projetor para o curso de Biomedicina (NF arquivada na pasta).
Em 01/04/2014.
• Compra de baterias par servidor de computadores no valor de R$ 2.820,00.
Em 25/11/2015. NF arquivada na pasta.
• Aquisição de projetor Epson para o bloco F (curso de Direito) no valor de R$
2.180,00. Em 25/04/2016. NF arquivada.
• Aquisição de Projetor Epson no valor de R$ 1.999,74. Em 09/08/2016. NF
arquivada na pasta.
• Aquisição de Projetor Epson no valor de R$ 2.099,89. Em 22/09/2016. NF
arquivada na pasta.
• Aquisição de Projetor Epson no valor de R$ 1.945,89 para o Anfiteatro (Bloco
F). Em 15/02/2017. NF arquivada na pasta.
• Aquisição de Projetor Epson no valor de R$ 1.969,90 para a Sala E-1 (Bloco
E). Em 20/03/2017. NF arquivada na pasta.

Indicador 1.3
Laboratórios Específicos (quantidade e qualidade dos equipamentos)
• Substituição de lâmpadas de iluminação da sala de recepção do Lab. de
Solos em 28/02/12
• Curso de capacitação para técnicos de laboratório no dia 18/05/2012, cujo
tema foi “Gestão da Qualidade em Laboratório”, ministrado pelo químico
industrial João Batista Barbosa.
• Aquisição de aspirador cirúrgico Aspiramax para o Hospital Veterinário – NF
de 20/12/2011
• Aquisição de Espectrofotômetro para o Laboratório de Solos – NF de
23/04/2012
• Aquisição de materiais/equipamentos para aulas práticas de Topografia
(curso de Agronomia) – NF de 24/04/2012
• Encaminhamento de ofício ao responsável pelo setor – Prof. Barbosa –
solicitando levantamento/diagnóstico da situação atual dos laboratórios dos
blocos B/C – em 13/06/2012 (of 08)
• Encaminhamento da resposta do Prof. Barbosa para a Pró-Reitoria – OF
014/CPA/2012 em 28/06/2012
• Aquisição e manutenção de equipamentos para laboratório específico do
curso de Medicina Veterinária totalizando R$ 102.288,95 (cópia das Notas
Fiscais estão na pasta)
• Aquisição de equipamento para laboratório de informática (nota fiscal na
pasta) em 13/08/2012 no valor de R$ 372,80
• Serviços prestados em equipamentos de laboratório de informática (Eng.
Computação) em 09/08/2012 no valor de R$ 3.160,00
• Manutenção de torneiras do bloco H (laboratório específico) – em 28/08/2012.
• Aquisição de bebedouro e fruteira para o Hospital Veterinário (nota fiscal na
pasta)
• Aquisição de manequim para uso em laboratório de Enfermagem – em
25/10/2012 (nota fiscal de compra arquivada na pasta).
• Aquisição de Botijão Criogênico para o curso de Medicina Veterinária – Valor
R$ 1.200,00 (recibo de venda anexado na pasta) – em 12/12/2012.
• Aquisição de 1 switch e 1 roteador TP-link para o curso de Medicina
Veterinária – valor da nota R$ 324,00 (nota fiscal arquivada na pasta) – em
11/12/2012
• Aquisição de material diverso para laboratório de Agronomia (Sítio Bela Vista)
e Horta (Sítio Bela Vista) no valor de R$ 3.562,80 (nota fiscal arquivada na
pasta – 07/03/2013)
• Aquisição de material diverso para laboratório de Tecnologia de Aplicação
(Agronomia) no valor de R$ 1.701,99 (notas fiscais arquivadas na pasta –
13/06/2013)
• Aquisição de roçadeiras para os cursos de Agronomia e E. Ambiental no valor
de R$ 3.738,00 (notas fiscais arquivadas na pasta – 11/06/2013)
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Aquisição de equipamento Densímetro para o Laboratório de Solos no valor
de R$ 230,00. Nota fiscal arquivada na pasta. Em 21/05/2014.
Aquisição de Turbidímetro Digital Microprocessado para o curso de
Engenharia Ambiental no valor de R$ 990,00. Nota fiscal arquivada na pasta.
Em 12/05/2014.
Compra de equipamentos para o curso de Educação Física no valor de R$
2.705,20. Nota fiscal arquivada na pasta. Em 28/04/2014.
Compra de macacão de apicultor com máscara e luva para estágio de alunos
no valor de R$ 261,80. Nota fiscal arquivada na pasta. Em 27/05/2014.
Aquisição de equipamento específico para os cursos de Engenharia de
Computação e Mecatrônica no valor de R$ 1.901,38. Nota fiscal arquivada na
pasta. Em 28/05/2014.
Aquisição de equipamentos diversos para os cursos de Engenharia de
Computação e Mecatrônica no valor de R$ 3.710,57. Nota fiscal arquivada na
pasta. Em 22/04/2014.
Aquisição de uma caixa acústica Lenoxx para o curso de Educação Física, no
valor de R$ 498,00. Nota fiscal arquivada na pasta. Em 14/08/2014.
Aquisição de 20 fitas de cetim para ginástica rítmica, de 30 bolas ginástica
rítmica e 30 arcos para o curso de Educação Física. Valor total da NF R$
2.130,00. Arquivada na pasta. Em 25/07/2014.
Compra de equipamentos para o Laboratório de Solos: Dispensador e
Micropipeta. Nota fiscal no valor de R$ 3.135,00. Arquivada. Em 09/03/2015.
Compra de braço de treinamento com acessórios para o curso de
Enfermagem. Nota fiscal no valor de R$ 939,00. Arquivada na pasta. Em
13/03/2015.
Instalação de câmeras no Hospital Veterinário. Nota fiscal no valor de R$
860,00. Em 13/03/2015.
Compra de equipamentos diversos para instalação das câmeras no Hovet.
Valor total da NF R$ 2.520,00. Em 13/03/2015.
Compra de espelhos para a sala de dança do curso de Educação Física.
Valor total da NF R$ 1.300,05. Em 23/01/2015.
Compra de vidro liso para a sala de dança do curso de Educação Física.
Valor total da NF R$ 550,00. Em 23/01/2015.
Compra de equipamentos diversos para o curso de Gastronomia. Valor total
da nota fiscal R$ 1.344,95. Em 27/02/2015.
Manutenção corretiva de equipamentos no Laboratório de Solos e na Clínica
de Fisioterapia. Valor total das Notas Fiscais: R$ 3.630,00. NFs arquivadas na
pasta. Em 26/03/2015.
Aquisição de peças diversas para o Laboratório de Anatomia no valor de R$
8.630,83. Em 21/09/2015. NF arquivada na pasta.
Aquisição de peças diversas para o Laboratório de Anatomia no valor de R$
3.346,00. Em 18/11/2015. NF arquivada na pasta.

•
•
•
•

•

•

Aquisição de peças diversas para o Laboratório de Anatomia no valor de R$
4.096,98. Em 24/11/2015. NF arquivada na pasta.
Compra de proveta para o Laboratório de Solos no valor de R$ 101,88. Em
09/11/2015. NF arquivada na pasta.
Manutenção preventiva de microscópios no Hospital Veterinário. Valor R$
1.365,00. Em 09/11/2015. NF arquivada na pasta.
Compra de Simulador para Cateterismo Vesical com Dispositivo de Controle e
Estoma para o Curso de Enfermagem. Valor: R$ 3.400,00. Em 07/04/2016.
NF arquivada.
Compra de itens específicos para o curso de Fisioterapia (Respiron Classic,
New Shaker e Respiron Easy) no valor de R$ 128,84. Em 15/04/2016. NF
arquivada.
Aquisição de Ultrassom para tártaro e lavadora de pinças digital para o
Hospital Veterinário no valor de R$ 2.300,00. Em 11/05/2016. NF arquivada.

Indicador 1.4
Biblioteca (espaço físico, iluminação, ventilação, mobiliário)
•
•
•

Reparo em tomadas que ligam os computadores dos alunos – biblioteca – em
21/09/2011
Manutenção de cadeiras na Biblioteca em 05/12/2011
Conserto e manutenção de cadeiras quebradas da Biblioteca – em
06/10/2011

Indicador 1.5
Qualidade e quantidade dos livros e periódicos
• Solicitação da coordenadora do curso de Engenharia Agronômica para
indicação de bibliografia para cotação e posterior compra.
• Cotações efetuadas pela Biblioteca para compra de livros para os seguintes
cursos: Medicina Veterinária, Pedagogia, Engenharia Mecatrônica,
Fisioterapia, Administração, Farmácia, Direito, Engenharia Agronômica
• Cotação de periódicos para renovação de assinatura em 2012.
• Encaminhamento de ofício para a Bibliotecária solicitando levantamento de
bibliografia e custo para aquisição em 13/06/2012
• Encaminhamento da resposta do setor para a Pró-Reitoria – em 20/06/2012
• Doação de livros da área de ENGENHARIA AGRONÔMICA para a biblioteca
feita no dia 03/09/2012 pelo Sr. Luiz Fernando, da empresa Syngenta. O
contato foi feito pela coordenadora do curso, Profa. Maria Helena Calafiori.
• Aquisição de bibliografia para o curso de Engenharia Mecatrônica no valor de
R$ 5.313,01 (notas fiscais arquivadas na pasta) – em 30/10, 31/10,
08/11/2012

•
•

•
•

Doação no valor de R$ 300 mil para incremento de acervo da Biblioteca do
UniPinhal.
Aquisição de livros para acervo do curso de Engenharia Agronômica no valor
de R$ 30.210,96 (verba utilizada do montante da doação de 300 mil reais).
Notas fiscais arquivadas. Em 11/11/2013.
Aquisição de livros para acervo da Biblioteca no valor total de R$ 109.427,00.
Notas fiscais arquivadas na pasta. Em 20/12/2013.
Aquisição de livros para acervo da Biblioteca do curso de Direito no valor total
de R$ 56.805,83. Notas fiscais arquivadas na pasta. Em 20/12/2017.

Indicador 1.8
Departamento Jurídico
• O antigo Departamento Jurídico foi extinto e criou-se um outro setor de
negociação com os alunos chamado DNA que tem dois voluntários: Sarah e
José Roberto.

Indicador 1.10
Condições de limpeza e manutenção do “campus”
• Encaminhamento de ofício ao responsável pelo setor de Limpeza – Ronaldo
Stephano – solicitando levantamento do setor – em 13/06/2012
• Encaminhamento do ofício do responsável pelo setor de limpeza (Ronaldo)
para a Pró-Reitoria – OF/013/2012 – em 26/06/2012
Indicador 1.13
Qualidade do Curso (geral)
• Projeto de revitalização para o curso de Engenharia Agronômica

Indicador 1.16
Disponibilidade da Reitoria/ Pró Reitoria para atendimento
• Substituição da equipe gestora da Fundação e do UNIPINHAL
• Ofício enviado à Pró-Reitoria Acadêmica com os resultados gerais do
Processo de Autoavaliação Institucional 2013 elaborado pela CPA. Em
23/08/2013.
• Ofício encaminhado à Pró-Reitoria Acadêmica solicitando autorização para
participar do Seminários Regionais sobre autoavaliação institucional e as
CPAs, que será realizado em São Paulo, dia 13 de novembro de 2013 – em
27/08/2013. Deferido em 06/09/2013.

Indicador 2.0
Avaliação Ensino-Aprendizagem dos Cursos (Geral)
• Abertura de Edital de Seleção de Professores para os cursos de Engenharia
Agronômica e Medicina Veterinária – em 22/11/2012 (edital arquivado na
pasta)
• Encaminhamento de ofício (OF/CPA/014/2013) aos coordenadores de curso
(com cópia para diretoria) solicitando relatório de melhoria a partir dos
resultados da Autoavaliação Institucional 2013 - em 04/10/2013.

Indicador 7.0
Avaliação Ensino Aprendizagem dos Cursos (autoavaliação do professor)
• Palestra motivacional realizada pelo dentista Mário Henrique Barros no início
do ano letivo de 2012 (fevereiro/março) para toda a comunidade acadêmica.

Indicador 8.0
Avaliação Ensino Aprendizagem dos Cursos (coordenador avaliando
professor)
• Palestra motivacional realizada pelo dentista Mário Henrique Barros no início
do ano letivo de 2012 (fevereiro/março) para toda a comunidade acadêmica.

Indicador 9.0
Avaliação Ensino Aprendizagem dos Cursos (autoavaliação do coordenador)
• Palestra motivacional realizada pelo dentista Mário Henrique Barros no início
do ano letivo de 2012 (fevereiro/março) para toda a comunidade acadêmica.

Indicador 11.1
Pesquisa e Extensão
• Compra de estacas para ensaio de campo (experimentação agrícola) da
disciplina de Fitopatologia – em 21/08/2012
• Organização do VI SIMPE - Simpósio de Pesquisa, Extensão e Ensino pela
CPE (Coordenadoria de Pesquisa e Extensão) do UniPinhal, que será
realizado de 8 a 10 de outubro de 2012.
Indicador 11.4
Treinamento técnico especializado
• Encaminhamento de ofícios (OF/CPA/004/2013 e OF/CPA/005/2013) à PróReitoria Acadêmica e ao Sr. Ronaldo D. Stephano sobre cursos de
treinamento e capacitação para funcionários do UniPinhal promovidos pelo

•

•

•

•

•
•
•

SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) indicados para os meses
de agosto e setembro.
Encaminhamento de ofício (OF/CPA/013/2013) à Pró-Reitoria Acadêmica e
ao Sr. Ronaldo D. Stephano sobre cursos de treinamento e capacitação para
funcionários do UniPinhal promovidos pelo SENAR (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural) indicados para o mês de outubro – em 24/09/2013.
Encaminhamento de ofício (OF/CPA/009/2013) à Pró-Reitoria Acadêmica
pedindo autorização para oferecimento de cursos de treinamento e
capacitação para funcionários do UniPinhal em parceria com os instrutores do
Corpo de Bombeiros – em 09/09/2013. DEFERIDO EM 10/09/2013.
Realização de cursos de treinamento e capacitação para funcionários do
UniPinhal em parceria com os instrutores do Corpo de Bombeiros. Cursos
realizados nos dias 11, 18 e 25 de outubro de 2013.
Realização de cursos de treinamento e capacitação para funcionários do
UniPinhal em parceria com os instrutores do Corpo de Bombeiros. Cursos
realizados: “Incêndio e Brigada” e “Primeiros Socorros”. Datas: 23 de maio, 12
e 19 de setembro e 24 de outubro de 2014.
Participação de docentes da UniPinhal em curso de Empreendedorismo
oferecido pelo Sebrae nos dias 25/26/27 de setembro de 2014.
Disponibilização do aplicativo Duolingo para funcionários da UniPinhal
estudarem inglês ou espanhol em outubro/2014.
Encaminhamento de ofício ao Comandante da PM de Pinhal solicitando
palestra ou treinamento sobre segurança para vigilantes da UniPinhal.
OF/CPA/016/2014, de 07/10/2014.

Indicador 11.5
Divulgação da CPA
• Criação de cartaz para divulgar o trabalho da Comissão Própria de
Avaliação/CPA.
• Criação do link da Comissão Própria de Avaliação/CPA no site da UniPinhal
com as novas logomarcas – em 08/10/2013.

