RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO
SETEMBRO/2017

No corrente mês foram trabalhadas 103 solicitações, das quais 74 foram constatadas pela equipe da
Subprefeitura do Campus e 29 pela comunidade acadêmica. Do total dessas solicitações, 84 serviços foram
concluídos conforme descrito no quadro 1. Pode-se acompanhar esses dados mais detalhados no segundo
quadro.
De todas as solicitações atendidas no mês de setembro, 19 serviços ainda não puderam ser
concluídos, mas faremos o possível para que sejam realizados em outubro de 2017, de acordo com as
prioridades baseadas no ensino, segurança dos integrantes do campus IV e, conforme os recursos técnicos e
de materiais que temos disponíveis.
Feita essa contextualização, solicitamos paciência e compreensão, quanto as demandas ainda não
sanadas. Lembramos que constituímos uma comunidade acadêmica pública, e como tal é de
responsabilidade de todos os integrantes dessa academia preservar e colaborar com os serviços que
recebemos desse meio. A equipe da Subprefeitura Universitária do CCAE -PUC- conta com a colaboração
de todos para continuar a melhorar os serviços de sua competência.
Atenciosamente,
Equipe da Subprefeitura do Campus IV
Telefone:3291- 4510
E-mail: prefeitura@ccae.ufpb.br
#Somoscampus4

Quadro 1 - Serviços realizados no mês de setembro
DATA

SERVIÇO

01/09
01/09
01/09
01/09
01/09
01/09
01/09
01/09
01/09
01/09
01/09

Realizada conclusão das instalações elétricas
Realizada troca de lâmpadas queimadas
Realizada troca de lâmpadas queimadas
Realizada troca de lâmpadas queimadas
Realizada troca de lâmpadas queimadas
Realizada troca de lâmpadas queimadas
Realizada troca de lâmpadas queimadas
Realizada troca de lâmpadas queimadas
Realizada irrigação
Realizada irrigação
Realizada irrigação

01/09
04/09
04/09

Realizada irrigação
Realizada manutenção em aparelho de ar-condicionado

04/09
04/09

Realizada higienização em aparelho de ar-condicionado
Realizada substituição de lâmpadas queimadas
Realizada substituição de lâmpadas queimadas

04/09
04/09

Realizada manutenção em aparelho de ar-condicionado
Realizada manutenção em fechadura

05/09
05/09
05/09
05/09

Realizada fixação de um dispenser de copos descartáveis
Realizada readequação da estrutura para o funcionamento dos elevadores
Realizada medição e checagem na rede elétrica

05/09
05/09
05/09
05/09
05/09

Realizada troca de caixa de descarga
Realizada troca de caixa de descarga e engate flexível
Realizada troca de peças hidráulicas
Realizada troca de 1 engate flexível e 1 tampa sanitária
Realizada troca de caixa de descarga
Realizada manutenção em fechadura

05/09
06/09
06/09

Realizada manutenção em janela que estava batendo

06/09
06/09

Realizada readequação da estrutura para o funcionamento dos elevadores

Realizada readequação da estrutura para o funcionamento dos elevadores
Realizada manutenção em cercas que estavam derrubadas

Troca de lâmpada

06/09
06/09

Realizada troca de peças hidráulicas
Realizada troca de espude para vaso sanitário e troca de cifrão, 1 anel para
vedação, e 2 parafusos de 10 de fixação de sanitário

06/09
Realizada troca de caixa de descarga e de um engate flexível
06/09
06/09

Realizada troca de peças hidráulicas
Plantação e irrigação de mudas

07/09
07/09

Realizada troca de: caixa de descarga, um cano e espude e um acento para vaso
Realizar troca de espude para vaso sanitário e troca de cifrão, 1 anel para
vedação, e 2 parafusos de 10 de fixação de sanitário, um cano e um espude

LOCAL
Bloco A - (RT) - Sala RA 206
Bloco G - (RT) - DEMA
Bloco B - (MM) - MB 101
Bloco B - (MM) - MB 102
Bloco B - (MM) - MB 103
Bloco B - (MM) - MB 104
Bloco B - (MM) - MB 105
Bloco B - (MM) - MB 106
Auditório - (MM) - Gramados
Quiosques - (MM) - Gramados
Centro de vivências - (MM) Gramados
Portaria - (MM) - Gramados
Bloco E - (MM) - Sala ME 201
Bloco A -(RT)- Sala de pesquisa de
Antropologia
Bloco C - Laboratório - Sala RC
201 (lab. 1)
Bloco C - Laboratório - Sala RC
202 (lab. 2)
Bloco A - (MM) - Sala MA 102
Bloco D-(MM)- coordenação de
Pedagogia
Sala da Manutenção - (RT)
Bloco H - (RT) - Elevador
Centro de vivências - (MM)
Bloco A - (RT) - Banheiro
Masculino inferior
Bloco A - (RT) - Banheiro
Masculino superior
Bloco A - (RT) - Banheiro
Feminino inferior
Bloco A - (RT) - Banheiro
Feminino superior
Prefeitura universitária - (RT) Banheiro Masculino
Bloco D-(MM)- coordenação de
Pedagogia
Bloco J - (RT) - Sala de T.I
Bloco C - (RT) - Elevador
Hotel Escola - (MM) - Cercas de
Zinco
Bloco E - (RT)
Bloco I - Administrativo Residência
Bloco C - (RT) - Banheiro
Masculino inferior
Bloco C - (RT) - Banheiro
Masculino superior
Bloco C - (RT) - Banheiro
Feminino inferior
Bloco C - (RT) - Banheiro
Feminino superior
Bloco B - RT
Bloco E - (RT) - Banheiro
Masculino inferior
Bloco E - (RT) - Banheiro
Masculino superior

Realizada limpeza e irrigação
Realizada troca de fechadura

Bloco E - (RT) - Banheiro
Feminino inferior
Bloco E - (RT) - Banheiro
Feminino superior
Bloco C - (RT)
Bloco B - (RT) - Banheiro feminino
Bloco C - (RT) - Lab.
Bloco C - (RT) - Lab.
Bloco G - (RT) - Ambiente 14
Bloco A - Central de Aulas Banheiro masculino inferior
Bloco A - Central de Aulas Banheiro feminino inferior
Bloco A - Central de Aulas Banheiro feminino Superior
Bloco C - Laboratório - Banheiro
masculino Superior
Bloco C - Laboratório - Banheiro
feminino Superior
Bloco C - Laboratório - Banheiro
feminino Inferior
Bloco C - Laboratório - Banheiro
Masculino Inferior
Centro de vivências - (MM)
Portaria A - (MM)
Quiosques - (MM) - Jardim
Canteiros da Portaria - (RT)
Biblioteca - (RT) - Canteiros
Bloco E - RE 104
Bloco H - (RT)
Bloco F - (RT) - Banheiro feminino
Prefeitura universitária - (RT)
Gramados
Bloco C - (RT) - Canteiros e
Gramados
Biblioteca - (RT) - Canteiros e
gramados
Residência universitária - A

Realizada troca de fechadura

Residência universitária - B

07/09
Realizada troca de caixa de descarga, 1 engate flexível, um cano

07/09
08/09
08/09
11/09
11/09
11/09
11/09

Realizada troca de sifão e um reparo de caixa acoplada
Realizada manutenção em elevador que encontra-se fazendo barulho
Realizada manutenção em caixa de descarga
Realizada troca de lâmpadas e reatores
Realizada troca de lâmpadas e reatores
Realizada manutenção em lâmpadas e reatores queimados

11/09

Troca de caixa de descarga
Troca de caixa de descarga

11/09

Troca de caixa de descarga

11/09

Troca de caixa de descarga

11/09

Troca de caixa de descarga

11/09

Troca de caixa de descarga

11/09

Troca de caixa de descarga

11/09
11/09
11/09
11/09
11/09
12/09
12/09
12/09
12/09

Realizada podagem dos gramados
Realizada podagem dos gramados
Realizada podagem dos gramados
Realizada podagem e limpeza dos gramados
Realizada podagem e limpeza dos gramados
Realizada manutenção em dreno de aparelho
Realizada passagem de cabo de data show
Realizada troca de: caixa de descarga, cano, espude
Irrigação e limpeza de gramados

12/09
Realizada limpeza e irrigação

12/09
12/09
12/09
13/09
13/09
13/09
13/09

Realizada manutenção em ar-condicionado que estava derramando muita água
Realizada troca de lâmpadas
Realizada troca de tomada para padrão novo
Realizada fixação de torno na bancada da Manutenção

13/09
Troca de caixa de descarga

13/09
Troca de caixa de descarga

13/09
Troca de caixa de descarga

13/09
13/09

Troca de caixa de descarga
Troca de caixa de descarga

13/09

Troca de caixa de descarga

14/09
14/09
14/09

Realizada construção de tampa de concreto
Realizada construção de tampa de concreto
Realizada construção de tampa de concreto

Bloco D - (MM) -Sala 102 Almoxarifado
Bloco G - (RT) - Ambiente 14
Biblioteca - (MM) - Ante sala da
direção
Sala da Manutenção - (RT)
Bloco D - Banheiro masculino
inferior
Bloco D - Banheiro feminino
inferior
Bloco D Banheiro feminino
Superior
Bloco D - - Banheiro masculino
Superior
Biblioteca - (RT) - Banheiro
Masculino
Biblioteca - (RT) - Banheiro
Feminino
Bloco B - (RT) - Caixa d'água
Bloco B - (RT) - Caixa d'água
Bloco B - (MM)

14/09
Troca de caixa de descarga

14/09
14/09

Troca de caixa de descarga
Troca de caixa de descarga, um cano, uma curva, um espude, um acento e 2
parafusos, 1 anel de vedação

14/09
15/09
15/09
15/09
15/09
15/09
15/09
15/09
18/09
18/09
18/09
18/09
18/09
18/09

Troca de caixa de descarga
Realizada retirada de tijolos soltos na parte externa do bloco
Realizada troca de lâmpadas
Realizada passagem de cabos de rede pelo teto das residências
Realizada troca de lâmpadas
Realizada troca de lâmpadas
Realizado serviços hidráulicos
Realizado serviços hidráulicos
Realizada construção de tampa de concreto que estava quebrada
Realizada construção de tampa de concreto que estava quebrada
Realizada fixação das tampas que foram construídas nos seus respectivos blocos
Realizada troca de placa universal do aparelho de ar-condicionado
Realizada instalação de data-show
Realizada limpeza e aguação

18/09
Realizado fechamento de buraco no gramado

19/09

Realizada construção de rampa de acesso aos outros blocos

19/09
19/09

Realizada retirada e instalação de aparelho de ar-condicionado
Realizada troca de lâmpadas/reatores queimados

19/09
19/09

Realizada irrigação e limpeza nos canteiros

19/09
20/09
20/09

Realizada irrigação dos gramados
Realizada adição de ferrolho ou algo para trancar a porta do sanitário
Fixados buchas e parafusos para cortina
Cimentada base que segura as buchas das cortinas

20/09

Realizada higienização de aparelho de ar-condicionado

20/09

Realizada higienização de aparelho de ar-condicionado

20/09
20/09
20/09
21/09
21/09
21/09
21/09

Realizada troca de lâmpadas/reatores queimados
Realizada troca de caixa de descarga, engate flexível e fixação de vaso(troca de
parafusos)
Realizada limpeza dos canteiros
Fixada tomada que estava solta
Realizada higienização de aparelho de ar-condicionado
Realizada instalação de data-show
Realizada troca de vedante de caixa acoplada

21/09

Fixados 2 parafusos no vaso sanitário

21/09

Realizada troca de torneira de bancada e engate flexível

21/09
22/09
22/09

Realizada limpeza, podagem e irrigação
Realizada fixação de persianas

22/09
22/09

Realizada instalação de data-show
Realizada limpeza e irrigação

Reparado ar-condicionado que estava vazando muita água

Bloco F - (RT) Banheiro masculino
inferior
Bloco F -(RT) - Banheiro feminino
inferior
Bloco F - (RT) - Banheiro feminino
Superior
Bloco F - (RT) - Banheiro
masculino Superior
Bloco I - (RT)
Bloco C - (MM) - Sala MC 103
Residências Universitárias - (RT)
Bloco B - (MM) - Sala MB 103
Bloco C - (MM) - Sala MC 102
Bloco J - Banheiro masculino
Bloco J- Banheiro feminino
Bloco A - (MM)
Bloco C- (MM)
Campus - (RT)
Bloco A - (RT) - Sala R.A 102
Bloco A - (RT)
Bloco D - (RT) - Canteiro das
plantas
Biblioteca - (RT) - gramado em
frente
Bloco C - (MM) - Calçada de
acesso a outros blocos
Bloco G - (RT) - DCX
Bloco A - (RT) - Banheiro inferior
masculino
Bloco C - (RT)
Prefeitura universitária - (RT) Gramados
Prefeitura universitária - (RT) Banheiro masculino
Biblioteca - (RT)
Biblioteca - (RT)
Bloco C - (RT) - LEA - Lab. De
Ecologia animal
Bloco C - (RT) - LEA - Lab. De
Ecologia animal
Bloco D - (MM) - DCSA
Residências universitárias - (RT) –
Residência B
Bloco F - (RT)
Bloco C - Laboratório - Banheiro
Feminino inferior
Lab. Dos Répteis - (RT)
Bloco A - (RT) - RA 206
Bloco A - (RT) - Banheiro feminino
inferior
Prefeitura Universitária - (RT) Banheiro masculino
Prefeitura Universitária - (RT) Banheiro Feminino
Bloco G - (RT) - Canteiros
Biblioteca - (RT)
Bloco C - Laboratório - Sala RC
201 (RT)
Bloco A - (RT) - RA 206
Biblioteca - (MM) - Áreas verdes

22/09
22/09
22/09

Realizada limpeza e irrigação

22/09
22/09
25/09
25/09

Realizada limpeza e irrigação
Realizada podagem de gramado
Troca de lâmpada do corredor da residência
Realizada manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava fazendo muito
barulho
Realizada manutenção em aparelho de ar-condicionado com vazamento
Realizada irrigação e limpeza
Realizada irrigação e limpeza
Realizada irrigação e limpeza

25/09
25/09
25/09
25/09
25/09
25/09
25/09
25/09
26/09
26/09
26/09
26/09

Realizada limpeza e irrigação
Realizada limpeza e irrigação

Realizada irrigação e limpeza
Realizada irrigação e limpeza
Realizada irrigação e limpeza
Realizada irrigação e limpeza
Realizada fixação de data show arrancado
Realizada fixação de data show arrancado
Realizada manutenção em aparelho de ar-condicionado que não ligava
Realizada manutenção em caixa de descarga que estava vazando

26/09
Realizada limpeza e podagem

26/09
Realizada irrigação

26/09
26/09
26/09
26/09
27/09
27/09
27/09
28/09
28/09

Realizada limpeza
Plantio de muda
Plantio de muda
Realizada podagem do gramado
Realizada manutenção na rede elétrica que apresentou curto
Fixação de placa de formatura
Mudança de móvel (QUADRO)
Troca de lâmpada do corredor da residência
Realizada troca de lâmpada

28/09
28/09
29/09

Viabilizada a utilização da torneira de fora do banheiro
Realizada irrigação dos gramados
Consertada descarga que estava solta e vazando

Quiosques - (MM) - Áreas verdes
Auditório - (MM) - Áreas Verdes
Centro de Vivências - (MM) Áreas verdes
R.U - (MM) - Áreas verdes
Quiosques - (MM) - Áreas verdes
Residência universitária - (RT)
Bloco A - (RT) - Sala RA 201
Bloco A - (RT) - Sala RA 104
Biblioteca - (RT) - Quiosques
Auditório - áreas verdes - (MM)
Horta De Plantas medicinais - (RT)
Bloco E - (MM) - Árvores e
coqueiros
Adulf - (MM) - Gramados e plantas
Bloco D - (MM) - áreas verdes
Portaria - Canteiros e Gramados
Bloco A - (RT) - Sala RA 205
Bloco A - (RT) - Sala RA 201
Bloco C - (RT) - Sala RC 103
Bloco G - (RT) - Banheiro
Masculino superior
Centro de Vivências - (MM) Gramados
Bloco C - (RT) - Pracinha atrás do
bloco
Bloco E - (RT) - Canteiro em frente
ao bloco
Biblioteca - (RT) - áreas verdes
Prefeitura universitária - (RT)
Bloco B - (RT) - Gramado
Centro de Vivências - (MM) Corredor do Bloco F
Bloco D - Centros Acadêmicos CA Matemática
Residência universitária - (RT)
Bloco D - Coordenações e
Departamentos - Departamento do
DCSA (MM)
Residência universitária
Bloco B - (RT)
Bloco G - Coordenações e
Departamentos - Banheiro
Masculino (RT)

Quadro 2 - Explanação quantitativa dos números de manutenção do mês de setembro.
Solicitações da equipe da Subprefeitura do campus IV
74
Solicitações de outros setores
29
Quantidade total de solicitações trabalhadas no corrente mês
103
Solicitações não conclusas em setembro e transferidas para outubro de 2017
19
SERVIÇOS CONCLUSOS NO CORRENTE MÊS
84
Fonte: Equipe da Subprefeitura do Campus IV.

