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RESUMO EXECUTIVO 

 

A Secretaria de Administração Regional (SAR) foi criada pela Resolução GR 24/2018, 

incorporando a estrutura da Planta Física de Limeira – PFL, para atuar na gestão dos Campi de 

Limeira e Piracicaba.  

O presente relatório sintetiza as ações realizadas entre os anos de 2018 e 2020, período que 

inclui a fase de planejamento e de implantação do órgão. Nesse período, com o apoio constante da 

Diretoria Executiva de Administração (DEA), da Reitoria e de vários órgãos da Administração Central, 

foram definidos o escopo de atuação da SAR, sua estrutura organizacional, seu quadro de recursos 

humanos e os respectivos processos de trabalho. 

Ainda em seu primeiro ano de existência, a SAR teve sua certificação aprovada (DOE: 

10/11/2018) e importantes decisões administrativas foram tomadas, em particular, destaca-se a 

revisão orçamentária do órgão e a definição dos contratos que passaram a ser administrados pela 

SAR. Ainda no segundo semestre de 2018, foram redefinidos e reestruturados os espaços físicos 

necessários para atuação do órgão, com presença nos dois campi de Limeira, e iniciou-se a 

implantação dos processos sob a nova gestão.  

Alinhada ao Planejamento Estratégico da Universidade, a Coordenação da SAR buscou 

implantar uma cultura de gestão ágil, transparente e eficiente. Orientada a processos e com foco no 

apoio ao desenvolvimento das atividades fins da Universidade, buscou-se a padronização dos 

serviços oferecidos nas unidades de Limeira e a informatização de processos sempre que possível. 

Além dos macroprocessos do órgão, foram desenvolvidos projetos e ações para a melhoria 

da infraestrutura e da qualidade de vida nos campi. Nesse sentido, a SAR liderou a criação de cinco 

programas, sintetizados a seguir: 

 1000 árvores: programa desenvolvido em parceria com a Prefeitura Municipal de 

Limeira e com a FCA, que resultou no plantio de mil árvores nos campi de Limeira. 

 Lixo zero: programa desenvolvido com apoio de docentes da FT, que resultou na 

reestruturação do processo de coleta de resíduos sólidos nos campi de Limeira e 

respectivas adequações de infraestrutura. 

 Espaços de vivência: programa que visa a construção e melhoria de espaços comuns 

para vivência nos Campi. Como resultado, foram construídas pequenas praças de 

vivência, com a implantação de mesas, bancos e quiosques, além da sinalização de vias e 

adequação de estacionamentos. 
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 Ative-se: programa desenvolvido em parceria com docentes do curso de Ciências do 

Esporte da FCA, que visa o oferecimento de atividades físicas, de ginástica e de esporte 

recreativo para a comunidade. Esse programa também contou com o apoio do GGBS. 

 Chefs no Campus: programa que visa estruturar o oferecimento de alimentação 

alternativa/ambulante nos campi com vistas à integração e melhoria da qualidade de 

vida da comunidade. O Edital para chamada pública de fornecedores está pronto, mas a 

publicação foi suspensa em função da pandemia. 

O desenvolvimento das atividades destacadas ao longo do relatório só foi possível graças ao 

empenho e a competência da equipe da SAR, do envolvimento de servidores terceirizados e do 

estabelecimento de parcerias. Em particular, destaca-se a receptividade e apoio das Unidades de 

Limeira (COTIL, FCA, FT), dos órgãos da administração central e da Prefeitura Municipal de Limeira. 

Nesse sentido, salienta-se que, o desenvolvimento dos projetos especiais listados acima permitiu que 

a SAR desempenhasse seu papel de representatividade local, contribuindo para ampliar a influência 

da Unicamp na cidade de Limeira.  

Apesar de representar um avanço relevante na gestão dos campi de Limeira, a implantação 

da SAR ainda precisa ser consolidada pela próxima administração da Universidade. Há desafios 

importantes para a próxima coordenação do órgão e para a próxima reitoria. Dentre eles, pode-se 

destacar o planejamento estratégico, a qualificação dos servidores, a organização (contínua) dos 

espaços próprios para desenvolvimento das atividades nos campi, ratificação de uma nova cultura de 

gestão por processos e com foco no cliente, na agilidade e na qualidade dos serviços prestados; a 

ampliação dos serviços da SAR para o campus de Piracicaba e atuação (constante) junto a Reitoria 

para a inclusão dos campi de Limeira em normativas, ações, programas e projetos da Unicamp de 

forma a eliminar a sensação de exclusão da comunidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com a mudança de gestão da Universidade, em 2017, retomou-se a discussão sobre a gestão 

dos Campi externos, sobretudo em relação à necessidade de reestruturação na gestão das atividades 

de manutenção e de serviços terceirizados em geral, bem como a interface com a Administração 

Central e a ampliação de programas institucionais existente no Campus de Campinas para os Campi 

externos.  

Sendo assim, a Reitoria, por intermédio da Diretoria Executiva de Administração (DEA), criou a 

Secretaria de Administração Regional (SAR), conforme Resolução GR 24/2018, incorporando a 

estrutura da Planta Física de Limeira, para atuar na gestão dos Campi de Limeira e Piracicaba, de 

maneira alinhada com os objetivos para excelência na Gestão, contidos no Planejamento Estratégico 

da UNICAMP, que prevê a adoção de medidas pelo dirigentes para que a gestão universitária seja 

eficiente e eficaz, facilitando o desenvolvimento das atividades fim da Universidade. 

Para a implantação da SAR era necessária uma mudança organizacional por parte das 

Unidades sediadas em Limeira, bem como dos servidores lotados na Planta Física de Limeira. Para 

tanto, a Coordenação da SAR realizou reuniões com os Diretores para entender as demandas de cada 

Unidade e negociar alterações em procedimentos enraizados nos campi. Também foram necessárias 

reuniões com os servidores da Planta Física para apresentações da proposta do órgão, tratativas 

sobre escopo de atuação, processos de trabalho, alterações de local de trabalho e adaptação de 

planos de trabalho dos servidores. O objetivo dessas reuniões foi realizar uma comunicação mais 

direta e engajar os servidores, mostrando o motivo da mudança e as ações de forma transparente, a 

fim de minimizar o impacto das mudanças.  

Após essa fase inicial, com as equipes de trabalho montadas, os processos passaram a ser 

alterados. Nessa fase, novos procedimentos de trabalhos foram implementados, os sistemas 

informatizados foram adequados ou refeitos e implantou-se uma rotina de reuniões semanais com a 

equipe gerencial, que resultou na definição de canais de comunicação e implantação dos novos 

processos de forma que as informações chegassem de forma eficiente para todos os servidores. A 

medida que a prestação dos principais serviços foram se estabilizando, foi possível avançar para 

outras melhorias e realizar o planejamento de projetos e ações que estão detalhadas neste relatório. 

Este documento contém uma síntese das atividades realizadas a partir da criação da SAR, em 

2018. As atividades aqui descritas só foram possíveis graças ao empenho de toda equipe de 

servidores da SAR, colaboradores terceirizados e o apoio recebido da Reitoria e demais órgãos da 

Administração Central, em especial da DEA. À todos (as), fica registrado o nosso agradecimento. 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

A implantação da Secretaria de Administração Regional demandou a absorção de processos 

executados pela Faculdade de Ciências Aplicadas – FCA e uma redefinição das práticas 

administrativas da Planta Física de Limeira, incluindo um novo redirecionamento estratégico e nova 

estrutura funcional com o desafio de incorporar o mesmo quadro de recursos humanos. 

Nesse contexto, a certificação da SAR incluiu uma estrutura matricial, orientada por processos 

e que busca o atendimento mais eficaz dos clientes através da unificação de serviços duplicados, 

otimização e padronização de processos, redução de custos e transparência dos fluxos decisórios. A 

seguir destacamos alguns pontos fundamentais na estrutura organizacional da SAR: 

- criação de uma célula (Vida no Campus), vinculada à Coordenação, para cuidar de projetos 

relacionados à vivência no Campus, arborização, equipamentos/eventos para esporte/cultura e 

demais atividades que promovam o bem-estar e a integração da comunidade; 

- criação de estruturas horizontais, para o atendimento das necessidades de cada Campus, 

independente da área vertical, culminando principalmente em Supervisões do Campus I e II; 

- criação de três diretorias verticais, para agregar os processos em função de sua natureza; 

Cabe ressaltar que o campus de Piracicaba permanece com estrutura própria, a Coordenadoria 

do Campus, que mantém contato com a SAR sempre que necessário. No entanto, a estrutura atual 

da SAR é totalmente estendível para incorporar o campus de Piracicaba. Apresentamos na Figura 1 a 

seguir a atual estrutura da SAR.  

 

Figura 1: Estrutura organizacional da SAR 
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Possibilidades de melhoria na estrutura organizacional atual 

Ao longo do processo de implantação da SAR, ocorrido nos últimos 3 anos, identificamos 

alguns pontos na estrutura organizacional que podem ser revistos visando melhorar o atendimento 

das demandas e o desenvolvimento das equipes de trabalho. A seguir destacamos alguns desses 

pontos para que possam ser avaliados por uma gestão futura.  

a) substituição da célula “Plano Diretor” por “Comunicação”: A elaboração e acompanhamento 

do Plano Diretor dos campi externo foi definida como responsabilidade da Diretoria Executiva de 

Planejamento Integrado (DEPI) e não há a necessidade desta célula no organograma da SAR. 

Entretanto, tendo em vista a necessidade de agrupar um conjunto de ações de comunicação do 

órgão e definir um responsável para executá-las, sugere-se a criação da célula de comunicação para 

atividades de elaboração de notícias, atualização do site do órgão, divulgação de notícias à 

comunidade de Limeira. Embora não conste na estrutura, tais ações estão sendo desenvolvidas pela 

Assistente Técnica.  

b) substituição de um dos supervisores de campus de Limeira por supervisor de manutenção. A 

rotina demonstrou que é possível manter apenas um supervisor para os dois campi de Limeira, 

atuando de forma horizontal. No entanto, há a necessidade de um supervisor de manutenção, 

responsável por uma parte da equipe de trabalho da Diretoria de Infraestrutura e pela fiscalização do 

contrato de manutenção. Essa estrutura mostra-se mais adequada ao perfil de servidores existentes 

e atende as demandas atuais.  

c) a supervisão de Alimentação está fortemente vinculada ao tipo de contrato de serviço de 

fornecimento de refeições. Deve ser reavaliada em caso de alteração do modelo atual em que a 

empresa terceirizada é contratada apenas para a preparação das refeições e a UNICAMP providencia 

a manutenção dos equipamentos e da infraestrutura, a aquisição de insumos e o controle do caixa 

dos pagamentos das refeições pelos alunos.  

Considerando que a estrutura apropriada é a que gerar melhor resultado com o perfil da 

equipe de colaboradores, entendemos que a estrutura de um órgão de apoio, como a SAR, deve ser 

periodicamente reavaliada de forma a viabilizar a busca constante por respostas mais eficazes aos 

problemas e demandas apresentados pelos processos fins da Universidade, seja em função de 

possíveis alterações da visão ou mudanças de legislação. Nesse sentido, estávamos prevendo a 

revisão da Certificação da SAR para o ano de 2020, em conjunto com o planejamento estratégico do 

órgão, que não foi possível realizar em virtude das limitações impostas pela pandemia. No entanto, 

sugerimos que esse ponto seja retomado por uma futura gestão. 
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INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

Os espaços assumidos inicialmente pelo órgão para o desenvolvimento de suas atividades 

foram os oriundos da Planta Física de Limeira (incorporada à SAR) e do extinto Escritório da Reitoria.  

No Campus II ocupou-se a sala (UL 98) já mobiliada do extinto Escritório da Reitoria, localizada 

no último andar do bloco verde do Ensino II. No Campus I, os espaços da Planta Física de Limeira 

eram o prédio administrativo, prédio com salas de operação e manutenção e o espaço da gráfica e 

outros serviços terceirizados.  

Com a criação da estrutura da SAR, reorganização dos serviços e avanço em relação ao quadro 

de recursos humanos, as demandas por locais foram surgindo e gerando a necessidade de 

adequações, as quais estão alinhadas com a estratégica corporativa intitulada Gestão Territorial e de 

Infraestrutura do Planes da Unicamp no que se refere à otimização do uso dos espaços dos órgãos e 

dos campi. Ressalta-se a necessidade de manter espaços em todos os campi de atuação da SAR, 

tendo em vista a estrutura e organização dos serviços voltada para cada campus. 

No Campus I, havia espaços ociosos ou subutilizados, que foram cuidadosamente mapeados e 

redistribuídos. Esse processo permitiu a cessão de espaços para o Colégio Técnico de Limeira (COTIL) 

e para a Faculdade de Tecnologia (FT), que precisavam de espaço físico para a expansão de 

atividades acadêmicas. A seguir são listadas as principais mudanças: 

- Reorganização do espaço da extinta gráfica da Planta Física e da terceirizada.  

O espaço de aproximadamente 100 metros quadrados foi redistribuído de forma a criar uma 

Central de Atendimento da SAR de 30 metros quadrados e o restante (70 metros quadrados) foi 

cedido para o COTIL, que construiu o Laboratório de Qualidade do Colégio.  

- Reorganização das salas de operação e manutenção da Planta Física.  

Os espaços estavam mal organizados e subutilizados. Utilizamos intervenções com a 

metodologia 5S para reduzir o desperdício de recursos e espaços e aumentar a eficiência 

operacional. Tendo em vista que a Planta Física já não realizava serviços de marcenaria, a sala foi 

cedida para a FT, que irá construir um prédio de pós graduação. A SAR elaborou o projeto 

arquitetônico, a FT já possui o recurso e a obra deverá ter início em 2021.  

- Reorganização do almoxarifado e salas de motoristas.  

As salas utilizadas como estoque de materiais, salas da equipe de manutenção e motorista 

foram reorganizadas para atender as necessidades de forma mais eficiente. 

- Reorganização das salas do prédio principal da Planta Física. 
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Com a transferência e movimentação de funcionários, houve necessidade de readequar as 

salas de trabalho para comportar todos os funcionários da forma mais confortável possível. Ressalta-

se que ocorreu a interdição da sala da SAR (antigo Escritório da Reitoria) no campus II, em função de 

problemas estruturais no prédio do Ensino II e alguns funcionários foram incorporados no que 

passamos a chamar de sede administrativa da SAR, no Campus I.  

No Campus II, o único espaço era o antigo Escritório da Reitoria, o que se mostrou insuficiente 

e/ou inadequado. Foi necessário buscar novos espaços e negocia-los individualmente. A seguir são 

listadas as principais mudanças: 

- Espaço adequado para o monitoramento de câmeras  

O monitoramento de câmeras, realizado anteriormente pela Faculdade de Ciências Aplicadas - 

FCA precisava ser transferida do setor operacional da FCA para um local isolado, com gerência da 

SAR. Para isso, foi negociada com a direção da Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) uma sala no 1° 

piso do bloco azul do Ensino II (ao lado da área de convivência da FCA). A SAR adquiriu o mobiliário e 

conseguiu adequar três funcionários da Diretoria de Serviços. 

- Espaço adequado para a Central de Atendimento   

Para recebimento e entrega de malote, atendimento de achados e perdidos e outros serviços é 

necessário um atendimento próximo a locais de maior circulação de pessoas. Para isso, foi negociado 

com o GGBS a divisão de um espaço, que permitiu a organização de uma Central de Atendimento.  

Cabe ressaltar que a Central de Informações implantada antes da criação da SAR, mas cuja 

gestão foi transferida para o órgão, permanece no local de origem e deve ser unificada com a Central 

de Atendimento. Foi negociada com a FCA a cessão de um nicho localizado na frente da cantina, cujo 

layout está pronto para instalação de divisórias, porém aguarda liberação do espaço pela Unidade.  

- Espaço para área de convivência da equipe terceirizada 

Trata-se de uma demanda antiga, mas que a SAR não possuía espaço adequado para essa 

finalidade. Foi apresentada proposta à FCA de espaço de vivência atrás dos anfiteatros do Ensino II, 

porém a FCA sugeriu atrás dos anfiteatros do Ensino I, tendo em vista a utilização da Unidade. O 

espaço cedido está sendo adequado para esse fim.  

Em suma, a instalação física da SAR demanda espaços nos campi em que atua para conseguir 

avançar na gestão de forma igualitária e de acordo com a estrutura proposta.  Esse processo foi um 

pouco moroso, tendo em vista as negociações individuais de cada um dos espaços com cada Diretor 

de Unidade e Coordenador do GGBS. 
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EQUIPE DE TRABALHO 

 

A equipe de trabalho da SAR é composta por servidores técnico administrativos da Unicamp e 

por toda a equipe terceirizada dos dois campi de Limeira.  

- Servidores Técnico Administrativos 

A equipe de servidores da SAR foi formada com o quadro de recursos humanos da Planta 

Física, transferência de servidores técnicos da FCA e outras movimentações específicas. Cabe 

ressaltar que cada transferência foi tratada individualmente pela própria Coordenação da SAR, 

tornando o processo exaustivo e moroso. 

No momento de criação da SAR, o quadro de recursos humanos da Planta Física era formado 

por 32 servidores, composto na época em sua maioria por servidores entre 51 e 60 anos de idade 

(65%), com cargos de nível médio e básico (94%) e com funções específicas. A Educorp, em conjunto 

com a coordenação da SAR, organizou Oficina de Mapeamento de Processos e Visão Sistêmica em 

maio de 2018 a fim de começar a envolver os funcionários nas novas práticas e estrutura a serem 

implantadas com a SAR e, posteriormente, foram realizadas diversas reuniões de apresentação e 

conversas específicas com grupos de funcionários. Muitas deles precisaram de adaptação nos planos 

de trabalho, em decorrência da extinção da gráfica, da mudança nas rotinas de trabalho impostas 

com o novo modelo implantado pela SAR, da incorporação de demandas do Campus II de Limeira, 

inclusive com mudança de local de trabalho.  

O grupo de servidores da FCA, previstos para transferência na época, todos atuantes em 

serviços incorporados pela SAR, com exceção de uma servidora convidada para assumir o cargo de 

Assistente Técnico, era composto por 9 servidores em sua maioria entre 31 e 50 anos (78%) e com 

cargos de nível superior (67%). Os servidores foram transferidos com atuações definidas, não 

demandando muitos ajustes.  

Esses números e as características do quadro foram se alterando de 2018 a 2020, passando de 

41 servidores previstos na época de criação da SAR (soma dos funcionários da Planta Física de 

Limeira com possíveis transferências da FCA) para 32 servidores atualmente. Nesse período 

ocorreram: 10 aposentadorias, redução de duas transferências da FCA, acréscimo de duas 

transferências pelo Programa de Relotação (PRS) e uma diretamente entre órgãos, um pedido de 

demissão e contratação de um substituto.  

Nas Figuras 2 a 4 apresentamos as características do quadro de pessoal atual da SAR.  

 

 

 



9 
 

Figura 2: Perfil de RH da SAR quanto a gênero e idade.

 

Figura 3: Perfil de RH da SAR quanto a regime de trabalho e nível de escolaridade do cargo. 

 Figura 4: Perfil de RH da SAR quanto aos cargos e áreas de atuação. 
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- Funcionários Terceirizados 

Os funcionários terceirizados, vinculados aos contratos, executam grande parte do serviço de 

limpeza, vigilância, portaria, áreas verdes, fornecimento de refeições nos restaurantes universitários 

e manutenção predial, em período diurno e noturno. Sendo assim, destacamos a importância dessa 

grande equipe para o desenvolvimento das atividades da SAR. No quadro abaixo, segue o 

quantitativo de funcionários atual, porém não incluem motoristas de ônibus fretado e intercamp, 

transporte de refeições, entre outros colaboradores, cujo trabalho não é exercido nas dependências 

dos campi de Limeira.  

 

CONTRATO TOTAL 

Áreas Verdes 2 

Fornecimento de refeições 50 

Limpeza 22 

Manutenção 14 

Portaria 36 

Vigilância 33 

TOTAL 157 

Tabela 1: Servidores terceirizados. 

 - Ações específicas de gestão de pessoas 

A implantação do órgão com a incorporação dos servidores da Planta Física, sob coordenação 

de um docente vinculado a outro campus, demandou várias ações específicas principalmente no 

início das atividades, em virtude da cultura organizacional já existente, as mudanças necessárias e 

das demandas de recursos humanos para estruturação do órgão. Segue uma lista com a síntese das 

ações abaixo: 

1) Reuniões de equipe específicas e gerais sobre mudanças, apresentações e tratativas. 

2) Adaptação das atividades, horários e local de trabalho; 

3) Elaboração de planos de trabalho; 

4) Avaliação de concessão de adicional de insalubridade e periculosidade; 

5) Designação de servidores para cargos gratificados; 
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6) Estímulo à capacitação de funcionários: incentivo à participação dos servidores na trilha 

gerencial, solicitação de curso de introdução digital e gestão de documentos para funcionários com 

adaptação de atividades, ampla divulgação dos cursos da Educorp para servidores da SAR. Os dados 

abaixo demonstram a quantidade de cursos realizados e sinalizam o desafio de disponibilizar cursos 

para todos os perfis de servidores, já que em 2018 a maior porcentagem de atendidos decorreu de 

oficina específica realizada para a SAR envolvendo todos os colaboradores.  

 

 

 

 

Tabela 2: Cursos e treinamentos realizados na SAR. 

 

Possibilidades de melhoria no quadro de pessoal da SAR 

O quadro de pessoal da SAR ainda está em processo de formação. Além da necessidade 

constante de treinamento e capacitação da atual equipe, identificamos a necessidade de contratação 

de um funcionário de nível superior para avançar nos processos de segurança, de um engenheiro 

orçamentista para incorporar a demanda de elaboração de orçamentos referenciais conforme nova 

orientação e demanda da UNICAMP, dois funcionários de nível médio para colaborar em processos 

da Coordenação e dar suporte às Diretorias Administrativa e de Serviços. 

Em termos de alocação física dos espaços de trabalho, atualmente os servidores permanecem 

principalmente no Campus I, em decorrência das restrições de espaço no Campus II. No entanto, é 

necessário que as equipes sejam realocadas e/ou se locomovam entre os campi para acompanhar as 

demandas e serviços de forma simultânea de acordo com as peculiaridades de cada local. Nesse 

sentido, assim que houver a reforma do prédio do Ensino II da FCA e a possibilidade de voltar a 

utilizar a sala UL98, sugerimos que seja reavaliada a distribuição física dos servidores da SAR. 
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ORÇAMENTO 

 

A SAR foi criada incorporando o orçamento da Planta Física de Limeira, sendo necessário 

realizar diversos ajustes, entre os quais, transferências de recursos de contratos, adequações no 

orçamento da UNICAMP e reajuste na dotação inicial da despesa de Manutenção de Infraestrutura 

(código 07.01.02). A partir de 2019 houve aumento de R$100.000,00 para R$350.000,00 a fim de 

viabilizar as atribuições do novo órgão.  

Com a criação da SAR em 2018, buscamos melhorar os processos de compra e rotinas 

administrativas, de forma otimizar a execução do orçamento previsto e sempre pautados pela 

análise do custo benefício para tomada de decisão. A seguir, apresentamos uma evolução do 

orçamento devidamente executado nos últimos quatro anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Orçamento executado na SAR nos últimos quatro anos. 

 

Além do próprio orçamento, a SAR obteve um recurso de R$ 135.000,00 da Diretoria Executiva 

de Administração – DEA para projetos especiais, sendo executado aproximadamente 75% até o final 

de 2020. A Figura 6 mostra um comparativo entre o orçamento total (saldo+dotação anual) e o 

executado nos últimos dois anos. Cabe ressaltar que parte do valor não executado está 

comprometida com empenhos. 
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Figura 6: Comparação entre o orçamento executado e o total. 

 Para análise da distribuição interna dos recursos orçamentários, as despesas executadas 

foram agrupadas em “centros de custos”, de acordo com a Tabela 3. 

 

Tabela 3: Orçamento executado por centros de custos internos à SAR no ano de 2019. 

Cabe ressaltar que as despesas com restaurante não incluem os alimentos, mas somente as 

despesas de manutenção de equipamentos e eventuais adequações. Pode-se observar que o modelo 

atual de operação do restaurante consome aproximadamente metade (47,64%) do orçamento de 

manutenção da SAR em 2019. Limitando, com isso, a manutenção de outras áreas dos Campi. 

 No exercício de 2020, com a suspensão das atividades presenciais em decorrência da 

pandemia, houve uma drástica redução na quantidade de refeições fornecidas e nas demandas de 

manutenções realizadas, o que refletiu nesses percentuais. Em 2020 o restaurante consumiu apenas 

15,69% do orçamento de Manutenção, o que permitiu o aumento para 58,77% em manutenção dos 

Campi, conforme apresentado na Tabela 4. 
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Tabela 4: Orçamento executado por centros de custos internos à SAR no ano de 2020. 

O aumento na taxa de execução de despesas em relação à anos anteriores foi possível em 

virtude do planejamento de projetos e ações realizado pela Coordenação e da eficiência do processo 

de compra implantado na SAR, que conseguiu ampliar a quantidade de aquisições em 

aproximadamente 200% a partir de 2019, passando de uma média de 16 aquisições/ano para 51 

aquisições/ano. 

Cabe destacar que o escopo de atuação da SAR envolve a gestão de vários contratos, 

imprescindíveis para a manutenção dos campi e disponibilização de serviços às Unidades e à 

comunidade. Tendo em vista os contratos em vigência na época de criação do órgão e sob gestão de 

diferentes responsáveis, foi necessário centralizar a gestão dos contratos, realizar os ajustes no 

orçamento e analisar cada um deles para adequar aos objetivos da SAR, com redução de custos. 

Conforme encerram as vigências dos contratos, os ajustes são finalizados, inclusive buscando 

incorporar novos modelos que atendam às demandas com redução de despesas.  

A tabela 5 abaixo apresenta os quantitativos de contratos em que a SAR atua.  

 

 

 

 

Tabela 5: Quantitativo dos contratos administrados pela SAR 

A pandemia permitiu a contenção de despesas de contratos a fim de contribuir com o 

equilíbrio das contas da Unicamp, conforme demonstrado na Tabela 6, a seguir.  
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Tabela 6: Redução de despesas contratadas em função da pandemia em 2020. 

 

  



16 
 

PROGRAMAS/PROJETOS 

 

Os campi de Limeira carecem de ações em diversas área como cultura, esporte, 

sustentabilidade, vivência no Campus, dentre outras que promovam o bem-estar e a integração da 

comunidade. Para avançar nesse aspecto, foram planejados inicialmente 5 (cinco) programas: 1000 

árvores, Lixo zero, Chefs no Campus, Espaços de vivência e o Ative-se. Com o passar do tempo, foram 

surgindo demandas e oportunidades, que resultaram em outros projetos, alguns em andamento e 

outros previstos para execução. 

A seguir apresentamos um breve resumo de cada um dos projetos e programas, desenvolvidos 

com equipe e estrutura existentes, por meio de parcerias principalmente com as Unidades (alunos e 

servidores) e relacionados, em sua maior parte, com as estratégicas corporativas de sustentabilidade 

e gestão territorial de infraestrutura, do planejamento estratégico da Unicamp.  

1) 1000 árvores  

O Programa 1000 árvores tem como objetivo coordenar ações colaborativas que resultem 

na melhoria da arborização dos Campi de Limeira, em particular do Campus II, que é extenso e com 

poucas áreas verdes sombreadas. O programa leva em seu nome uma meta, considerada ousada, de 

plantar mil árvores nos Campi de Limeira em 3 anos. 

O projeto paisagístico, a escolha dessas espécies e toda a consultoria técnica do projeto 

contou com a liderança do então Secretário Municipal de Meio Ambiente, arquiteto Paulo Trigo 

Ferreira e participação ativa de vários servidores de sua Secretaria. A elaboração técnica do projeto é 

coordenada pela SAR, com apoio da Diretoria da FCA. As espécies escolhidas são todas nativas da 

flora brasileira, com destaque para árvores de grande porte (paus mulato, ipês roxo, ipês branco, 

embiruçus, paus ferro farinhas secas) para o perímetro e de porte médio de frutos pequenos para os 

bosques. Todas as árvores plantadas estão de acordo com a legislação municipal de Limeira e foram 

previamente catalogadas, mediante processo administrativo, que dispensa a Unicamp de 

compensação ambiental, nos termos no Artigo 11, inciso X, da Lei Ordinária nº 5999/2018. 

O valor investido pela SAR nesse programa foi de R$ 12.949,50, porém também se obteve 

apoio financeiro da FCA. 

A maior porte do plantio foi realizado em dois eventos, que contou com a participação de 

estudantes, servidores e alunos de escolas públicas da cidade.  

- Primeiro evento: em novembro de 2018, foi realizado o plantio de 360 mudas no 

perímetro do Campus II e próximo às quadras do Campus 2, por estudantes e servidores da FCA-

Unicamp e de escolas públicas da cidade.  
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- Segundo evento: em fevereiro de 2019, ex-alunos colaboraram na arborização do campus 

e cerca de 200 mudas foram plantadas no entorno da FCA, formando pequenos bosques que 

complementarão o paisagismo do local. 

- Terceiro evento: em março de 2020, foram plantadas em torno de 325 mudas, com a 

colaboração de funcionários terceirizados, alunos, servidores técnico administrativos e docentes.  

- Plantios pela equipe de jardinagem e de reposição de mudas. 

Além das árvores plantadas nos eventos públicos, houve também um plantio de 20 árvores 

nos fundos do Cotil e várias mudas plantadas pela equipe de jardinagem ao longo de 2020, fazendo 

com que o projeto tenha atingido sua meta de plantar as mil árvores até o início de 2021 nos Campi 

de Limeira. 

Figura 7: Algumas fotos do plantio realizado em março de 2020 – uma semana antes da pandemia. 
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2)  Lixo Zero Unicamp Limeira 

O Projeto Lixo Zero Unicamp Limeira tem como objetivo a estruturação de um programa de 

gerenciamento dos resíduos sólidos nos Campi I (FT e Cotil) e II (FCA) de Limeira. Este Projeto está 

alinhado às diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que foi instituída no Brasil pela 

Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010, e estabelece a seguinte hierarquia para a gestão dos resíduos: 

não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos, e disposição final em 

aterro apenas dos rejeitos, que são definidos como aqueles resíduos para os quais não existem 

alternativas tecnológicas economicamente viáveis para o reaproveitamento ou tratamento. 

A SAR, juntamente com docentes, funcionários e estudantes dos dois Campi, sob 

coordenação da Profa. Dra. Carmenlucia Penteado, estão atuando nesse assunto. Segue abaixo as 

principais ações: 

 - adequações no espaço de destino final dos resíduos, para resíduo reciclável e não 

reciclável, dentro dos campi; 

- compra de containers para essa separação de reciclável e não reciclável; 

- instalação de jogos de lixeiras do tipo reciclável e não reciclável nos campi; 

- estímulo à redução do consumo de plástico nos Restaurantes Universitários de Limeira: a 

principal ação foi a retirada dos copos plásticos dos Restaurantes Universitários de Limeira em 2019.  

Cabe ressaltar que há muito para avançar na gestão de resíduos dos campi de Limeira.  

 

Figura 8: Instalação de lixeiras e abrigos para material reciclável. 

O valor investido nesse programa foi de R$ 42.320,00, sendo R$ 25.320,00 de recurso de 

projetos especiais da DEA e o restante da SAR.  
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3) Ative-se 

A partir de uma demanda antiga dos funcionários por atividades físicas nos campi de 

Limeira, semelhante às realizadas no Campus de Campinas, foi criado o Ative-se em parceria com o 

Laboratório de Pesquisas e Experiências em Ginástica (LAPEGI), da Faculdade de Ciências Aplicadas 

(FCA), sob a coordenação da Profa. Dra. Eliana de Toledo Ishibashi. O objetivo é incentivar a prática 

de atividades físicas por servidores e alunos dos dois campi de Limeira com foco na melhoria da 

qualidade de vida e, por isso, pretende-se que este programa se torne contínuo e perene. 

Para a implantação desse programa foi realizado um trabalho de divulgação e engajamento 

das Unidades sediadas em Limeira. Os diretores ou representantes da diretoria participaram do 

lançamento do programa e se comprometeram em incentivar a participação dos servidores.  

Durante o ano de 2019, participaram em torno de 14 funcionários de ambos os Campi de 

forma mais assídua. Além desses, houve a participação eventual de outros servidores e também 

estudantes durante o primeiro e o segundo semestre. O programa vinha contando com o aumento 

da adesão dos funcionários de ambos os campi, até que houve a paralisação das atividades em 

função da pandemia.  

Com a suspensão das atividades presenciais em 2020 por um longo período, o projeto foi 

adaptado e a partir de 20/07/2020 foram disponibilizadas aulas remotas através da plataforma 

Google Meet e da ferramenta Facebook, utilizada para manter contato com os alunos e divulgar as 

aulas. Foi registrada uma média de 13 visualizações por postagem.  

Apesar de não possuirmos índices de medição de melhoria de saúde ou qualidade de vida – 

muitos dos alunos relataram melhorias em aspectos físicos e psicológicos, fazendo com que as 

atividades se tornassem prazerosas e importantes em suas rotinas diárias. 

 
Figura 9: Dia do lançamento do programa ative-se no Campus I (esquerda) de Campus II (direita). 

O programa contou com o apoio financeiro do Edital do GGBS, no valor total de R$ 4.472,95 

e um bolsista SAE.  
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4) Espaços de Vivência 

A Universidade é o local para promover a reflexão, troca de ideias, vivências e experiências, 

não somente em salas de aula, mas em espaços diversificados de convivência. Como atualmente não 

existem esses espaços nas áreas dos campi de Limeira da Unicamp, foi criado o programa para 

implantar novos espaços de convivência que possibilitem rodas de conversa, descanso, leituras etc. 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.  

Foram criados e implantados pela equipe da SAR os seguintes espaços: 

- quiosque no Campus I em frente ao COTIL; 

- quiosque no Campus II ao lado do Restaurante Universitário; 

- conjunto de mesas e cadeira no entorno do quiosque em frente ao COTIL; 

- conjunto de mesas e cadeira em frente ao Prédio Acadêmico da FT; 

- conjunto de mesas e cadeiras entre os Blocos Verde e Azul do Ensino I. 

 

Figura 10: Espaços de convivência construídos pela SAR. 
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Figura 11: Espaços de convivência construídos pela SAR. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Espaços de convivência construídos pela SAR e pintados por alunos da FT. 

 

O valor investido nesse programa foi de R$ 63.149,10 com recurso de projetos especiais da 

DEA.  

 

5) Chefs no Campus 

Os campi de Limeira possuem um restaurante universitário e apenas uma cantina, não 

havendo alternativas para alimentação, como ocorrem no Campus de Barão Geraldo, por exemplo. 

Nesse contexto, a SAR deu prosseguimento em duas ações. A primeira tem o objetivo de propiciar o 

oferecimento de uma opção de refeição rápida e a segunda promover também um espaço de lazer e 
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integração da comunidade, com a perspectiva de um evento, que seria denominado “Chefs no 

Campus”. Para a implementação do programa, foram realizadas as seguintes atividades: 

- levantamento de locais e interesse das Unidades para a instalação de máquinas do tipo 

"Vending Machine", que ofereçam bebidas quentes, água, refrigerante, bolacha, salgadinho, etc. A 

demanda foi encaminhada para a Prefeitura Universitária para providências quanto à contratação, 

tendo em vista a competência para tratar da exploração de espaços físicos por terceiros nos campi. 

- elaboração de memorial para Chamamento Público, porém a tramitação está suspensa em 

virtude da pandemia, devendo ser retomada quando estiver liberada a comercialização de alimentos.  

 

6) Exposição Histórica 

Com o objetivo de resgatar, preservar e divulgar os principais acontecimentos relacionados 

às edificações e às unidades e órgãos sediados em Limeira, desde a implantação dos campi pela 

Unicamp, foi criada pelos servidores Edson Fernando Orsi Nilsen e Lucimara Andréia Trevizam, com 

apoio da equipe da SAR, uma exposição histórica permanente dos campi I e II de Limeira, com 

financiamento do 2° Edital GGBS/2019, no valor total de R$ 4.700,00. 

A exposição foi implantada, com placas semelhantes às de sinalização dos campi, na praça 

de convivência do Campus I e na saída do Restaurante Universitário do Campus II. Esperamos que 

essa exposição se torne um espaço de convivência, recordação e valorização dos espaços. 

Figura 13: Fotos das placas históricas implantadas no espaço de convívio criado pela SAR no 
Campus I. O projeto foi elaborado pelos servidores Edson F. Orsi Nilsen e Lucimara A. Trevizam. 
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Figura 14: Fotos das placas históricas implantadas no espaço de convívio criado pela SAR no 
Campus II. O projeto foi elaborado pelos servidores Edson F. Orsi Nilsen e Lucimara A. Trevizam. 

 

7) Combate à dengue 

A Unicamp possui o Programa Universidade sem Dengue com o objetivo geral de controlar 

e combater a dengue na Universidade, envolvendo os diversos setores e segmentos do campus 

trabalhando de forma sistêmica e integrada. 

Buscando integrar as ações isoladas em cada Unidade, foi constituído um Grupo de 

Trabalho específico para os campi Limeira formado por servidores de todas as Unidades, coordenado 

pela Secretaria de Administração Regional – SAR, para atuar no combate e prevenção aos mosquitos. 

O plano de ação foi dividido em 4 eixos: 

- Eixo Gerenciamento e Relações Institucionais: realização de parceria com a Prefeitura de 

Limeira; organização de grupo de trabalho, elaboração de plano de ação, criação de estrutura de 

atendimento para a comunidade informar possíveis criadouros de dengue e articulação entre as 

Unidades para realizar vistorias mensais de forma e itens a serem verificados; 

- Eixo Vigilância Epidemiológica: sistematização das informações sobre incidência de 

dengue da comunidade dos campi Limeira. Não houve notificações, o que não podemos afirmar que 

não ocorreu eventuais casos de dengue em membros da comunidade, pois podem ter procurado 

atendimento externo.  

- Educação e Comunicação em Saúde: organização de palestras para a comunidade, 

capacitação de servidores e funcionários das empresas terceirizadas a identificar criadouros de 

dengue, distribuição material de divulgação (cartaz e folder) obtido junto ao serviço de Zoonose da 

Prefeitura de Limeira. 

- Vigilância Ambiental: acompanhamento de vistorias da Prefeitura de Limeira, adequações 

nos criadouros identificados, vistoria dos telhados e caixas d’água pela equipe técnica no momento 

de realização de outros serviços e monitoramento constante. Nas últimas vistorias, não foram 

identificados criadouros nos campi.  
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Esse programa deve ser permanente e incorporado na rotina para ser eficaz.  

 

8) Sinalização dos Campi 

Era uma demanda antiga dos campi de Limeira, principalmente do Campus II, a sinalização 

para que as pessoas localizassem os locais, sendo frequente a abordagem de membros da 

comunidade que circulavam no local. As placas de sinalização são uma ferramenta de comunicação e 

determinantes para o uso dos espaços e acessos de forma segura e rápida.  

As placas foram desenvolvidas e confeccionadas em material cuja substituição do conteúdo 

é realizado pela troca dos adesivos. Também foram previstos QR-CODES que demonstram a 

localização e o mapa do campus. O projeto das áreas comuns foi finalizado em 2019 nos dois campi, 

melhorando a comunicação e apresentação dos dois campi de forma padronizada. A SAR 

disponibilizará orientação e assessoria técnica para a implantação de projetos de sinalização internos 

às Unidades, seguindo o mesmo padrão das áreas externas.  

O valor investido nesse programa foi de R$ 16.900,00, com recurso de projetos especiais da 

DEA.  

 

Figura 15: Fotos das placas de sinalização implantadas pela SAR no Campus II. 

9) Adequação de Estacionamentos 

Havia um problema antigo no Campus I com o estacionamento, que já não comportava a 

demanda da comunidade e das Unidades. Mesmo com a falta de espaço para ampliação, foram 

criadas novas vagas.  

Além disso, foram adequadas as vagas prioritárias, de forma a atender idosos, gestantes e 

portadores de necessidades especiais dos campi I e II de Limeira.  

 



25 
 

 

 

Figura 16: Sinalização de estacionamento nos Campi I e II de Limeira. 

 

10) Projeto de Eficiência Energética da Elektro 

Foi realizada a adesão ao projeto da Elektro que prevê a doação e o serviço de substituição 

de lâmpadas comuns por LEDs nos campi de Limeira. O objetivo é manter a iluminância ou até 

mesmo melhorar e com mais eficiência, já que uma lâmpada de LED de 10W fornece uma 

luminosidade semelhante à incandescente de 100W. Foram instaladas em torno de 2833 lâmpadas 
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LEDs no campus I (SAR, CECOM, COTIL e FT) e 3896 no campus II (FCA, SAR) no segundo semestre de 

2020, sem custos para a Unicamp. O consumo de energia passará a ser monitorado. 

 

 

Figura 17: Projeto de substituição de lâmpadas comuns por LED realizado em parceria com a 
Elektro, sem custo para a Unicamp. 
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Figura 18: Projeto de substituição de lâmpadas comuns por LED realizado em parceria com a 
Elektro, sem custo para a Unicamp. 

 

11) Interligação das águas pluviais do Campus 

Em 2020 foi concluída a obra de interligação da galeria de águas pluviais do campus II com 

o sistema de escoamento do município. A obra foi gerenciada pela SAR, os materiais adquiridos pela 

Unicamp e os serviços executados pela Prefeitura Municipal de Limeira. 

Essa obra é importante, pois além de permitir a correta condução das águas pluviais do 

Campus II de Limeira, que até então escorriam na superfície do terreno e desciam para a rua, cumpre 

um importante pré-requisito de infraestrutura para a realização de outros empreendimentos no 

Campus, como o Centro Esportivo e a pavimentação das vias. 

 

Figura 19: Obras de interligação de águas pluviais Campus II, realizada em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Limeira. 
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Figura 20: Obras de interligação de águas pluviais do Campus II, realizada em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Limeira. 

 

12) Atuação em outras demandas 

Além desses projetos, a Coordenação da SAR atuou na articulação e apoio das seguintes 

demandas importantes para a Unicamp e para as Unidades sediadas em Limeira: 

- Centro Esportivo da FCA: verificação de projetos alternativos e oportunidades de 

obtenção de recurso externo; 

- Recuperação do Bloco Verde do Ensino II; 

- Organização da UPA em Limeira – Unicamp de Portas Abertas: o evento foi suspenso em 

virtude da pandemia; 

- Vestiário para o conjunto de quadras do Campus I; 

- Monitoramento de Câmeras vinculado ao projeto Muralha; 

- Grupos de Trabalho designados para atuar em frentes de trabalho relacionados ao 

período de pandemia: implementar protocolo para coleta e armazenamento dos resíduos recicláveis 

gerados na Universidade; criar normas e procedimentos para uso dos espaços comuns; criar normas 

para a segurança e higiene nos espaços de convivência da Unicamp; criar normas e procedimentos 

para o funcionamento e uso dos Restaurantes Universitários; gerenciar contratos e aquisições de 

produtos e criar normas para acompanhamento médico e epidemiológico e, testagem da 

comunidade; 

- Apoio à implantação da Campanha Unicamp Solidária – Cestas Básicas na cidade de 

Limeira.  

- Elaboração e aprovação do projeto de implantação da faixa de embarque e desembarque 

no Campus II junto à Prefeitura Municipal.  
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- Melhoria da iluminação pública de todo o setor leste do campus II, que há 3 anos 

encontrava-se sem iluminação, acarretando prejuízo à segurança, por meio da instalação de 

seccionadora de alta tensão para a alimentação do cubículo de transformação.  

Ressaltamos que para o desenvolvimento de vários programas/projetos, a SAR atuou de 

forma técnica e política junto a órgãos externos, alinhado com a estratégia de governança 

corporativa do planejamento estratégico.  
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MACRO-PROCESSOS DA SAR 

 

Após a definição do escopo de serviços a serem prestados pela SAR, com base em reuniões 

realizadas com os Diretores das Unidades, foram estabelecidos os procedimentos pelas equipes com 

base na estrutura e quadro de pessoal. Alguns processos foram priorizados no momento da criação e 

outros estão sendo mapeados e melhorados ao longo do tempo, sendo necessário avançar. De 

qualquer modo, todos os processos seguem as diretrizes de padronização entre os campi, redução de 

desperdícios, melhor comunicação entre pessoas e setores, agilidade, foco no usuário e serviço 

eficiente e eficaz. Na medida do possível, avançou-se para a informatização de vários deles, alinhado 

à estratégia corporativa de universidade digital do planejamento estratégico da Unicamp. 

Algumas Instruções Normativas foram criadas para estabelecer alguns procedimentos:  

- Instrução SAR nº 01/2019, de 28 de maio de 2019: acesso aos campi de Limeira da 

Unicamp; 

- Instrução SAR nº 03/2018, de 03 de setembro de 2018: colocação de faixas nos campi I e II 

de Limeira da Unicamp; 

- Instrução SAR nº 02/2018, de 03 de setembro de 2018: utilização de equipamentos 

sonoros nos campi I e II de Limeira da Unicamp; 

- Instrução SAR nº 01/2018, de 28 de agosto de 2018: gestão do Achados e Perdidos nos 

campi I e II de Limeira da Unicamp. 

Destacamos a criação de uma lista de divulgação de informações para a comunidade de 

Limeira (Comunidade-limeira-l@listas.unicamp.br) e o desenvolvimento de novo site para a SAR, 

tornando-se os principais canais de comunicação do órgão com a comunidade de Limeira.  

Na área de informática, salientamos o desenvolvimento e implantação de cinco sistemas, 

que promoveram a informatização dos processos e geraram impactos positivos na gestão do órgão e 

na qualidade dos serviços; o desenvolvimento de novo site para a SAR; bem como a migração das 

bases de dados da SAR para domínios virtuais, visando a melhoria da gestão e segurança da 

informação.  

Em suma, os serviços prestados diretamente à comunidade e às Unidades sediadas em 

Limeira são fixação de faixas, cadastro de veículos, apoio e autorização para realização de eventos, 

reserva de quadras, infraestrutura, alimentação, transporte e manutenção dos campi (limpeza, 

portaria, vigilância, dedetização e áreas verdes).  Apresentamos a seguir indicadores de alguns desses 

serviços, mas que não poderiam ser realizados sem o apoio dos serviços internos como informática, 

protocolo, suprimentos entre outros.  

 

mailto:Comunidade-limeira-l@listas.unicamp.br
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A) Infraestrutura 

O serviço de infraestrutura inclui manutenção predial (estruturas e instalações), 

adequação/reformas (documentação técnica para a contratação de obras de menor complexidade 

técnica e acompanhamento da execução) e manutenções programadas periódicas em sistemas 

específicos.  

No primeiro ano de implantação da SAR, notamos a necessidade de melhorar o 

atendimento às Ordens de Serviço solicitadas pelas Unidades. Para isso, foi desenvolvido um sistema 

próprio, denominado “Gestor de Manutenções”, que atualmente funciona em Limeira e Piracicaba. O 

sistema utiliza um modelo multicritério para priorização das OS, de acordo com critérios de risco a 

pessoas, risco a patrimônio e prioridade declarada pela Unidade solicitante.  

A quantidade de ordens de serviço concluídas estava crescente na gestão da Planta Física 

de Limeira (de 2015 a 2017), porém em 2018 houve redução de 50,7%, ocasionada pela ausência de 

contrato de manutenção e, talvez, pela falta de registro de dados com a extinção da Planta Física de 

Limeira e criação da SAR com a substituição do sistema de ordem de serviço. Somente em julho de 

2019, foi iniciado um novo contrato, que permitiu retomar os atendimentos de forma mais adequada 

bem como eliminar o passivo. Em 2020, com a suspensão das atividades presenciais, houve redução 

da abertura de ordens de serviços pequenas, sendo concentradas em serviços mais complexos e, 

portanto, com tempo de execução maior.  

 

Figura 21: Evolução no número de ordens de serviço executadas em Limeira. 
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Figura 22: Ordens de serviço executadas em Limeira por Unidade(esquerda)  
e avaliação das OS(direita). 

 

 

Figura 23: Ordens de serviço executadas em Limeira por tipo de serviço em 2019 e 2020. 

 

Além das ordens de serviço de manutenção, a SAR também realiza a elaboração de projetos 

técnicos, sob demanda, para as unidades de Limeira. Na Tabela 7 apresentamos um quantitativo de 

projetos técnicos realizados pela SAR nos últimos três anos. 
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Tabela 7: Número de projetos técnicos realizados pela SAR por unidade e por ano. 

 

B) Alimentação  

Os 3 (três) restaurantes universitários dos campi de Limeira e Piracicaba estão sob gestão 

da SAR, com interface com a Divisão de Alimentos, da Prefeitura Universitária, sendo o único serviço 

efetivamente prestado ao campus de Piracicaba desde a criação do órgão.  

A produção das refeições é centralizada no restaurante do campus II de Limeira e 

distribuída por meio de transporte fretado terceirizado aos três restaurantes. O número de refeições 

servidas em cada RU está apresentado na Tabela 8, para os anos de 2019 e 2020. Pode-se observar 

que não há café da manhã no campus I de Limeira, nem jantar no campus de Piracicaba. É possível 

observar uma redução de 82,43% de refeições de 2019 para 2020 em decorrência da suspensão das 

atividades presenciais, período em que não foi fornecido café da manhã e somente o campus II 

continuou a servir refeições em embalagens.  

 

Tabela 8: Número de refeições servidas pelos RU de Limeira e Piracicaba por ano. 
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Figura 24: Série temporal do número de cafés da manhã servidos mensalmente  

em Limeira e em Piracicaba. 

 

Figura 25: Série temporal do número de almoços servidos mensalmente  

em Limeira e em Piracicaba. 

 

 

Figura 26: Série temporal do número de jantares servidos mensalmente  

em Limeira e em Piracicaba. 
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C) Transporte 

O objetivo é centralizar o serviço de transporte dos campi de Limeira, de forma a evitar 

desperdícios e a duplicação de processos e tarefas. A SAR vem avançando e busca inovar nos 

processos existentes, porém envolve delegação de competência, alterações contratuais e 

levantamento de dados antes inexistentes.  

Os serviços aos usuários são divididos em malote, fretado, intercamp, transporte de 

passageiros e equipamentos, porém a organização não é realizada com essa distinção com o objetivo 

de reduzir custos e otimizar a capacidade de atendimento.  Respeitando as normativas e contratos 

atuais, essa forma de gestão tem as seguintes vantagens: 

- Disponibilização de opções de transporte para as Unidades com valores diferenciados no 

transporte de Limeira-Campinas (maior demanda); 

- Redução de transportes para o mesmo local ao viabilizar a partir das solicitações de 

transporte o compartilhamento de veículos entre as Unidades; 

- Serviço de malote realizado juntamente com transporte de passageiros, reduzindo custos 

com transporte terceirizado; 

- Adequação da quantidade de viagens do fretado e intercamp, ajustando-a com o histórico 

de demanda de cada horário de transporte coletivo. 

 

- Malote 

Nem todas as Unidades sediadas em Limeira possuem motorista e frota própria e a 

centralização desse serviço implica em redução de custos. Dessa forma, o transporte dos malotes das 

Unidades e Órgãos localizados nos campi de Limeira é realizado diariamente sem custo para o 

Controle de Documentação- CDOC/Expedição da DGA, FUNCAMP e DAC, a fim de que a 

documentação possa ser distribuída na Universidade. A partir de uma previsão de horários de saída e 

chegada do transporte, as Unidades se organizam para entregar e retirar os malotes nas Centrais de 

Atendimento da SAR para o transporte.  

- Fretado/Intercamp (transporte coletivo) 

A gestão do serviço de fretado e intercamp foi transferida à SAR, que passou a monitorar a 

taxa de ocupação de cada horário de viagem para conhecimento da real demanda da comunidade, 

fornecendo subsídios para a melhor tomada de decisão sobre procedimentos e adequações que 

assegure um processo de mobilidade mais eficiente e eficaz.  

O intercamp não possuía qualquer tipo de acompanhamento, sendo operacionalizado 

conforme as demandas apresentadas pelos alunos, algumas vezes não relacionadas com a 

participação de atividades no campus de Campinas. Para regularizar esse serviço, inclusive em 

relação à legislação vigente de transporte coletivo de estudantes, foi necessário definir o 

procedimento de reservas, desenvolver sistema informatizado e negociar as mudanças com os 
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estudantes. Tais alterações resultaram em atendimento à legislação evitando transtornos para a 

Universidade, regularização do uso em relação ao objetivo do intercamp, acompanhamento da taxa 

de ocupação, adequação dos horários em relação à demanda e disponibilização de vagas limitadas 

para servidores sem custo.  

Os gráficos abaixo demonstram a quantidade de reservas e taxa de ocupação no período de 

2018 a 2020, mostrando a queda de 80% na utilização do intercamp.  

 

Figura 27: Quantidade de reservas no intercamp por ano. 

 

O fretado, já com procedimento próprio de cadastro de usuários, também possui taxa de 

ocupação menor, mostrando ser possível disponibilizar ambos os serviços em um mesmo 

transporte/veículo. Mesmo com algumas limitações contratuais, o primeiro avanço nesse sentido foi 

a unificação dos serviços no horário das 23 horas de Limeira para Campinas ampliando a taxa de 

ocupação e reduzindo custos para a Unicamp. Tal medida gerou uma economia de R$ 4.686,22 por 

mês sem interferir no atendimento dos usuários.  

Com a pandemia, novos estudos em relação à taxa de ocupação e atendimento às 

orientações de segurança devem interferir no objetivo de unificação dos transportes para atender 

simultaneamente os dois serviços, porém essa gestão pode implicar no melhor atendimento das 

demandas com limite de 50% da taxa de ocupação sem necessidade de novas contratações.  

Cabe destacar que a SAR articulou as demandas e buscou alinhar demanda e serviços no 

período de suspensão das atividades presenciais e retorno gradual, reduzindo despesas sempre que 

possível. As ações em conjunto geraram uma redução de R$ 292.717,46 em 2020.  

 

- Transporte de passageiros e de equipamentos ao CEMEQ 

A gestão das demandas é realizada buscando sempre o menor custo possível, indicado aos 

solicitantes no caso de transporte de passageiros entre os campi de Limeira e Campinas, mas fica a 

critério das Unidades a opção de transporte:  

- uso de intercamp mediante agendamento e sem custo; 
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- uso de frota SAR por motorista cadastrado, mediante agendamento e ressarcimento dos 

custos por quilômetro rodado; 

- transporte SAR com motorista, mediante solicitação, nos horários definidos, com o custo de 

R$ 40,00 por passageiro ida e volta. O transporte é diário pela manhã com retorno no horário de 

almoço. Essa opção de transporte gera uma economia para as Unidades de no mínimo 70% em 

relação ao terceirizado, considerando apenas o custo por quilômetro rodado deste. Além disso, o 

recurso contribui para a manutenção dos veículos existentes.  

 

 

 

 

Tabela 9: Transportes realizados com carro da SAR e respectivas reduções de custos. 

 

- transporte terceirizado, mediante solicitação, para atender horários específicos e outros 

trajetos, com o mesmo custo por quilômetro rodado definido para toda a UNICAMP. 

- transporte de equipamentos ao CEMEQ: com programação de transporte mensal ao Centro 

para Manutenção de Equipamentos (CEMEQ), a SAR centraliza as demandas de transporte de 

equipamentos patrimoniados das unidades e órgãos de Limeira, gerando redução de recursos.  

 Embora tenha ocorrido um grande avanço em relação ao serviço, ainda é necessário 

centralizar veículos, motoristas e as solicitações de transporte terceirizado avançando na otimização 

dos recursos existentes bem como agilizar o ressarcimento desses serviços para não onerar o 

orçamento da SAR. 

Os gráficos abaixo demonstram os dados do serviço de transporte a partir do segundo 

semestre de 2019, quando foi implantado sistema de transporte desenvolvido na SAR. A redução 

substancial em 2020 deve-se à suspensão das atividades presenciais e do próprio serviço visando à 

redução de risco de contágio por COVID-19.   

 
Figura 28: Atendimento às solicitações de transporte realizadas pela SAR em 2019. 
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Figura 29: Atendimento às solicitações de transporte realizadas pela SAR em 2020. 

 

D) Vigilância 

Esse serviço era fiscalizado por servidores da FCA no campus II de Limeira e executado pela 

Planta Física no Campus I, sendo centralizado na SAR após sua criação e alinhado com a Secretaria de 

Vivência dos Campi – SVC, gestora do contrato.  

O gráfico a seguir demonstra os dados de 2015 a 2018, obtidos em estatísticas da Planta 

Física de Limeira, e de 2019 a 2020, da SAR. O ano de 2018 foi de transição entre Planta Física de SAR 

e podemos afirmar que o número foi reduzido em virtude da falta de registro de dados, adequação 

dos procedimentos e novo sistema. Após regularização, a partir de 2019, observa-se um aumento na 

quantidade de registro de ocorrências decorrente não somente da junção dos dois campi, mas pelos 

novos procedimentos implantados como o registro de situações de prevenção que contribuem para 

os demais serviços da SAR e até mesmo das Unidades.    

 

Figura 30: Quantidade de ocorrências de vigilância registradas por ano. 
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Estima-se um aumento de pelo menos 40% de ocorrências em 2019, considerando uma média 

de ocorrências de 372 no Campus I e 500 no Campus II.  

A partir de 2019, as ocorrências passaram a ser classificadas em 23 tipos, distribuídas 

conforme abaixo, sendo comunicado, porta aberta e energia os mais recorrentes em 2019. Além 

desses, em virtude da pandemia, os casos de recolha de itens e animais no campus ampliaram o 

registro de ocorrências em 2020.  

 

 

Figura 31: Ocorrências de vigilância por tipo e por ano. 
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AVALIAÇÃO DA SAR PELA COMUNIDADE 

 

Com o objetivo de avaliar os processos internos e melhorar os serviços prestados para a 

comunidade de Limeira, foi elaborado um questionário de avaliação, cujo preenchimento por 

docentes, funcionários e alunos dos órgãos e Unidades sediados em Limeira ocorreu no período de 

17/12/19 a 18/02/2020. Tendo em vista o ano atípico de pandemia, o questionário não será aplicado 

e infelizmente a comparação será prejudicada.  

 

A) Índice de retorno dos questionários 

O total de respostas obtido foi 351, correspondentes a 6,13% da comunidade de Limeira 

(funcionários, docentes e alunos), distribuídos conforme gráficos abaixo: 

 

Figura 32: Perfil das pessoas que responderam ao questionário de avaliação da SAR. 

 

Figura 33: Quantidade de respostas ao questionário de avaliação da SAR por unidade. 
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Cabe esclarecer que os alunos do COTIL não estão incluídos na lista de divulgação da SAR e 

a comunicação depende de divulgação interna por parte da Unidade, sendo este o provável motivo 

pelo qual não houve nenhuma resposta dos estudantes do Colégio.  

 

B) Avaliação dos Serviços 

Os principais serviços da SAR foram avaliados em uma escala de 1 a 5, considerando 1 como 

“muito ruim” e 5 “excelente”. Uma síntese dos resultados é demonstrada a seguir.   
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Figura 34: Avaliação dos serviços prestados pela SAR, numa escala de 1 a 5, realizada por meio de questionário anônimo enviado por email. 
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É possível verificar que os serviços de solicitações de transporte, fretado, elaboração de 

projetos técnicos não foram avaliados pela maior parte das pessoas que responderam o 

questionário, possivelmente por não usarem os serviços. Pelo menos 30% das pessoas também não 

avaliaram achados e perdidos, intercamp e o relacionamento institucional com a SAR. De qualquer 

modo, todos os serviços foram bem avaliados, uma parte com predominância de notas 3 e 4 

(restaurante universitário, manutenção, solicitações de transporte, fretado, elaboração de projetos 

técnicos e 4 e 5 (achados e perdidos, intercamp, limpeza, vigilância/segurança, atendimento ao 

público e relacionamento institucional com a SAR). As porcentagens são demonstradas a seguir. 

 

 

 

Figura 35: Avaliação dos serviços prestados pela SAR, numa escala de 1 a 5,  

por tipo de serviço. 
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Figura 36: Avaliação dos serviços prestados pela SAR, numa escala de 1 a 5,  

por tipo de serviço. 

 

As escalas atribuídas aos serviços foram detalhadas por cada categoria (docentes, 

funcionários e estudantes), embora variem pouco e mantenham as notas predominantes. Por 

exemplo, as notas mais atribuídas ao serviço de limpeza foram 4 (30,20%) e 5 (41,03%), mas a maior 

parte dos estudantes atribuiu nota 5 (44,87%) enquanto a maior partes dos docentes e funcionários 

atribuíram nota 4 (33,9% e 40%).   
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Avaliação dos Serviços por categoria 
Serviço Estudante Docente Funcionário 

Restaurante 
Universitário 

35,04% Nota 4 44,07% NA (28,81% nota 4) 29,09% Nota 3 

Serviços de Manutenção 33,76%  Nota 3 37,29% Nota 4 30,91% Nota 4 

Achados e Perdidos 28,63% Nota 5 40,68% NA (23,73% nota 5) 32,73% Nota 4 

Solicitações de 
transporte 

63,68% NA (11,97% nota 3) 52,54% NA (18,64% nota 4) 29,09% NA (20% nota 4) 

Fretado 66,67% NA (14,53% nota 3) 66,1% NA (11,86% nota 3) 58,18% NA (16,36% nota 3) 

Intercamp 26,5% NA (26,07% nota 4) 83,05% NA (11,86% nota 4) 60% NA (12,73% nota 3) 

Elaboração de projetos 
técnicos 

60,68% NA (15,81% nota 4) 74,58% NA (10,17% nota 4) 61,82% NA (12,73% nota 3) 

Limpeza  44,87% Nota 5 33,9% Nota 4 40% Nota 4 

Segurança/Vigilância 37,61% Nota 5 45,76% Nota 4 36,36% Nota 4 

Atendimento ao Público 
em Geral 

40,6% Nota 5 49,15% Nota 4 32,73% Nota 4 

Relacionamento 
institucional com a SAR 

35,47% NA (23,93% nota 5) 42,37% NA (27,12% nota 4) 32,73% Nota 5 

Tabela 10: Avaliação dos serviços prestados pela SAR, numa escala de 1 a 5,  

por categoria do avaliador. 

Na Tabela 11 apresenta-se as avaliações compiladas por unidade de origem do respondente. 

Avaliação dos Serviços por Unidade 

Serviço FCA FT SAR COTIL CECOM 

Restaurante 
Universitário 

32,8% Nota 4 30,3% Nota 4 44,4% Nota 4 33,3% Nota 4 50% NA 

Serviços de 
Manutenção 

31,6% Nota 3 32,4% Nota 4 66,7% Nota 4 38,9% Nota 4 50% Nota 5 
 

Achados e Perdidos 31,6% Nota 5 34,5% NA 44,4% Nota 5 50% NA 50% NA 

Solicitações de 
transporte 

62,7% NA 55,6% NA 33,3% Nota 3 38,9% Nota 5 50% Nota 5 

Fretado 66,1% NA 64,1% NA 55,6% NA 66,7% NA 75% NA 

Intercamp 40,1% NA 36,6% NA 77,8% NA 72,2% NA 100% NA 

Elaboração de 
projetos técnicos 

68,9% NA 54,9% NA 33,3% Nota 5 77,8% NA 100% NA 

Limpeza  45,2% Nota 5 35,9% Nota 5 44,4% Nota 5 33,3% Nota 5 50% Nota 5 

Segurança/Vigilância 39% Nota 5 33,8% Nota 4 33,3% Nota 5 44,4% Nota 4 50% Nota 5 

Atendimento ao 
Público em Geral 

45,2% Nota 5 36,6% Nota 4 44,4% Nota 5 33,3% Nota 4 75% Nota 5 

Relacionamento 
institucional com a 
SAR 

39% NA 28,9% NA 55,6% Nota 5 27,8% Nota 4 75% Nota 5 

Tabela 11: Avaliação dos serviços prestados pela SAR, numa escala de 1 a 5,  

por unidade. 
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C) Melhorias no Campus 

Uma das perguntas do questionário objetiva avaliar se as pessoas notaram alguma 

melhoria no campus com relação à espaços de convívio, arborização e jardinagem, quadras de 

esportes e sinalização do campus ao longo do ano de 2019. A síntese dos resultados é demonstrada a 

seguir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Melhoria percebida nos Campi de Limeira. 

 

É possível constatar que foram observadas melhorias pela maior parte das pessoas com 

relação a espaços de convívio, arborização e jardinagem e sinalização do campus, o que não ocorreu 

nas quadras. Nas avaliações das quadras, a maior parte das pessoas não observou melhoria (40,46%) 

seguida de 39,03% que não souberam avaliar. As porcentagens são demonstradas a seguir. 

 

Figura 38: Melhoria percebida nos Campi de Limeira, por tipo de espaço. 
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Figura 39: Melhoria percebida nos Campi de Limeira, por tipo de espaço. 

 

As melhorias detalhadas por cada categoria (docentes, funcionários e estudantes) e por 

Unidade podem ser verificadas nos quadros abaixo: 

Melhorias no Campus por categoria 

Melhoria Estudante Docente Funcionário 

Espaços de convívio no campus 52,14% Sim-pouco 45,76% Sim-muito 47,27% Sim-pouco 

Arborização e jardinagem 42,31% Sim-pouco 52,54% Sim-muito 45,45% Sim-muito 

Quadras de Esporte 48,29% Não 59,32% Não avaliaram 43,64% Não avaliaram 

Sinalização do campus 41,03% Sim-muito 52,54% Sim-muito 47,27% Sim-muito 

Tabela 12: Melhoria percebida nos Campi de Limeira por categoria do respondente e tipo de espaço. 

 

Melhorias no Campus por Unidade 

Melhoria FCA FT SAR COTIL CECOM 

Espaços de convívio 
no campus 

57,6% Sim-
pouco 

46,5% Sim-
pouco 

66,7% Sim-
muito 

66,7% Sim-
muito 

50% Sim-
pouco 

Arborização e 
jardinagem 

44,6% Sim-
muito 

45,1% Sim-
pouco 

55,6% Sim-
muito 

66,1% Sim-
muito 

50% Sim-
pouco 

Quadras de Esporte 46,3% Não 
avaliaram 

44,4% Não 33,3% Sim-
muito 

38,9% Sim-
pouco 

75% Não 
avaliaram 

Sinalização do 
campus 

46,3% Sim-
pouco 

45,1% Sim-
muito 

66,7% Sim-
muito 

66,7% Sim-
muito 

75% Sim-
pouco 

Tabela 13: Melhoria percebida nos Campi de Limeira por Unidade e tipo de espaço. 

 

D) Comentários 

No questionário havia três campos abertos para comentários sobre a avaliação de serviços, 

melhorias no campus e sugestões, sendo obtidos  62 comentários (17,66% do total de respostas), 31 

comentários (8,83% do total de respostas) e 61 comentários (17,38% do total de respostas) 

respectivamente. O gráfico abaixo demonstra a porcentagem de comentários por categoria.  
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Figura 40: Comentários e sugestões registradas na avaliação por categoria do respondente. 

 

Tais comentários foram classificados em 16 temas: Comentários/Elogios/Sugestões, 

Restaurante, Manutenção, Limpeza, Fretado/Intercamp, Segurança, Áreas Verdes, Sinalização do 

campus, Acesso ao Campus, Quadras, Transporte – carros, Ar condicionado, Pombo, Achados e 

Perdidos, Espaços de Convívio e Acessibilidade. Uma única resposta pode ter sido dividida em vários 

temas, o que ampliou o total de registros para 180, distribuídos conforme gráfico a seguir. 

 

 

Figura 41: Comentários e sugestões registradas na avaliação por tipo do comentário. 

 

 

15,56%

26,67%57,78%

Comentários Avaliação SAR

Docente

Funcionário

Estudante

37

28

21
18 17

14

8 7
5 5 5 4 4 3 3

1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Comentários Avaliação SAR



49 
 

AÇÕES EM 2021 

 

Destacamos algumas ações importantes em execução e/ou concluídas no início de 2021, 

antes da troca de gestão: 

- Dando continuidade à adequação dos espaços da SAR, foi realizada uma reforma da sede 

administrativa do órgão de forma a adequar os espaços dos servidores associada à criação de uma 

nova Central de Atendimento no Campus I, em local de fácil acesso à comunidade; 

- Relativo ao programa lixo zero, foi disponibilizado o espaço próprio para alocação dos 

containers de lixo no Campus I, padronizada a coleta dos resíduos recicláveis nos dois campi de 

Limeira e divulgada Instrução Normativa SAR nº 01/2021, que estabelece normas e procedimentos 

para a gestão de resíduos gerados no âmbito dos campi de Limeira da Unicamp; 

- Início do processo para viabilizar uma cantina container no campus II de forma a 

disponibilizar uma opção para a comunidade, até que seja possível obter o AVCB para regularizar a 

cantina no local atual; 

- Instalação de ponto de ônibus no Campus II para o embarque e desembarque de 

passageiros das linhas do fretado e intercamp; 

- Criação de vagas de estacionamento preferenciais na via leste oeste do Campus II, 

facilitando o acesso à Faculdade; 

- Início da vigência do contrato de serviços técnicos especializados para a execução da 

manutenção preventiva e corretiva (programada e emergencial) de cubículos de proteção e medição, 

subestações de média tensão (cabines de entrada, cubículos de distribuição e estaleiros). Os 

problemas recorrentes relativos ao fornecimento de energia nos campi eram solucionados com 

contratações emergenciais pontuais, porém deixando os campi sem energia até conciliar a 

disponibilidade de atendimento dos prestadores de serviço contratados e, portanto, com maior 

chance de causar prejuízos às atividades acadêmicas.  
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PERSPECTIVAS E DESAFIOS FUTUROS 

 

No período de 2018 a 2020, a SAR implantou um modelo de gestão que buscou centralizar 

os serviços compartilhados para os campi de Limeira, com a visão de identificar e evitar desperdícios, 

prestando um atendimento ágil e homogêneo para as Unidades, com foco no usuário final e nas 

atividades fim da Universidade. 

Em pouco mais de dois anos, mesmo com um longo período de pandemia e uma forte 

cultura organizacional herdada da extinta Planta Física, foi possível solucionar vários conflitos 

existentes entre Unidades, atender algumas demandas antigas da comunidade e dos Diretores, 

avançar em adequações nos espaços dos campi, melhorar processos de trabalho e homogeneizar os 

campi de Limeira, respeitadas as especificidades de cada um.  

É perceptível a mudança para os Diretores das Unidades sediadas em Limeira e também 

para a comunidade interna da Unicamp Limeira. Mesmo assim, ainda há muito a ser feito nos campi 

de Limeira, desde melhorias de infraestrutura até a expansão de programas institucionais existentes 

no campus de Campinas.  

Em nossa visão, a implantação da SAR ainda precisa ser consolidada pela próxima gestão da 

Universidade e há desafios importantes para a próxima coordenação do órgão. Dentre eles, pode-se 

destacar o planejamento estratégico, a qualificação dos servidores, a organização (contínua) dos 

espaços próprios para desenvolvimento das atividades nos campi, melhoria e inovação de alguns 

processos e ratificação de uma nova cultura de processos e com foco no cliente, na agilidade e na 

qualidade dos serviços prestados.  

Nesse contexto, com o intuito de auxiliar os próximos gestores no período de 

transição da administração, destacamos algumas ações que estavam previstas para serem 

realizadas em 2020 e que foram interrompidas, principalmente em função das restrições impostas 

pela pandemia. 

a) definição dos serviços a serem prestados pela SAR no campus de Piracicaba; 

b) realização do planejamento estratégico da SAR; 

c) recertificação da SAR, com o objetivo de realizar as adequações necessárias apontadas 

no tópico de estrutura organizacional; 

d) continuação do processo de formação do quadro de recursos humanos da SAR, 

considerando as observações que constam no final da página 9 deste relatório. 
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e) atuação (constante) junto a Reitoria para a inclusão dos campi de Limeira em 

normativas, ações, programas e projetos da Unicamp de forma a eliminar a sensação de 

exclusão da comunidade; 

f) alteração da legislação para autonomia da gestão dos campi de Limeira, sobretudo na 

desvinculação de processos prestados pela SAR que ainda estão associados à Prefeitura 

Universitária. 

Finalmente, ratificamos nosso agradecimento à toda a equipe de servidores da SAR, que 

encarou o desafio de implantar esse novo órgão e trabalhou de forma dedicada para seu sucesso. 

Também registramos nossos agradecimentos ao apoio recebido da Reitoria e de todos os órgãos da 

Administração Central, em especial à coordenação e toda equipe da DEA. 


