
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO 

SETEMBRO/2016 

No corrente mês foram realizadas 116 solicitações através do formulário eletrônico, havendo também 

30 serviços pendentes do mês anterior totalizando assim 146 serviços trabalhados em setembro.  Destacamos 

que desse total, 82 foram identificados pela equipe da Prefeitura do Campus; isto implica dizer que apenas 

34 dessas solicitações vieram da comunidade acadêmica. Sendo que foram conclusos 86 serviços de 

manutenção, conforme descrito no quadro 1. Pode-se acompanhar esses dados mais detalhados no 2° 

quadro. 

De todas as solicitações trabalhadas no mês de setembro, 31 delas ainda não puderam ser conclusas, 

todavia faremos o possível para serem efetuadas em outubro, de acordo com as prioridades baseadas na 

segurança dos integrantes do campus IV e, conforme os recursos técnicos e de materiais que temos 

disponíveis. 

Feitas estas contextualizações, 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 Prefeitura Universitária do CCAE -PUC- conta com a colaboração de 

todos para continuar a melhorar os serviços de sua competência. 

 

Atenciosamente, 

Equipe da Prefeitura do Campus IV 

Telefone:3291- 4510 

E-mail: prefeituraufpb4@gmail.com 
#Somoscampus4 

 

 

 

 

 

 



Quadro 1 - Serviços realizados no mês de setembro. 

DATA SERVIÇO  LOCAL 

01/09 
Cavado um buraco de 1 metro de profundidade x 1 
metro de largura para análise de solo. 

 
Área próxima as residências 

universitárias(MM) 
01/09 Cavado um buraco de 1 metro de profundidade x 1 

metro de largura para análise de solo. 
Entre as duas construções na entrada do 

campus- (RT) 

01/09 Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava 
derramando água 

Restaurante Universitário (RT) 

01/09 Substituídas lâmpadas queimadas Biblioteca- (RT) 

01/09 Substituída fechadura da porta principal Prefeitura do Campus (RT) 

02/09 Manutenção em ar-condicionado que não funcionava Bloco B - (MM)- Sala MB- 101 

02/09 
Trocada lâmpada queimada 

Prefeitura do campus - (RT) - Banheiro 
masculino 

02/09 
Reparo em caixa de descarga que estava vazando Bloco C- (RT) - Banheiro masculino do piso 

inferior 
02/09 Consertadas 2 cadeiras giratórias, que soltaram os 

parafusos. 
Biblioteca- (RT)-Setor de atendimento ao 

público 
05/09 

Instalado CCK Bloco E (MM) 

05/09 Manutenção em caixa de descarga que estava quebrada Bloco A (MM) - Banheiro feminino 

05/09 Manutenção em caixa de descarga que estava quebrada Bloco B (MM) - Banheiro feminino 

05/09 Manutenção em caixa de descarga  que estava 
quebrada 

Bloco C (MM) - Banheiro feminino 

05/09 
Manutenção em caixa de descarga que estava vazando Prefeitura Universitária (RT) 

05/09 
Substituída a fechadura 

Bloco C- (RT) - Lab 4-(Computação) chave 
12 

06/09 
Retirado CCK Bloco E(MM) 

06/09 
Restabelecido o funcionamento de energia elétrica Portaria de Baixo (MM) 

08/09 Feita adequação na distância da tomada para ligação do 
switch  

Bloco A- Sala 206 - (RT) 

08/09 
Reparado interruptor que estava defeituoso Bloco A - (RT) -Sala RA 101 

08/09 
Substituída 2 lâmpadas queimadas 

Bloco C - (RT) LEA - Laboratório de Ecologia 
Animal 

08/09 
Manutenção em caixa de descarga que estava quebrada Biblioteca (MM) - Banheiro 

09/09 Tapado o buraco feito para análise de solo Construção (castelinho) - RT 
09/09 Descascadas as paredes que estavam mofando nas 

salas de aulas que foram pintadas 
Bloco A - (RT) Salas de aula que foram 

pintadas 

 09/09 
Fixação de chapa de zinco 

Hotel Escola(MM) - Rua asfaltada na 
Principal 

09/09 
Tapado o buraco feito para análise de solo Próximo as residências(MM) 

09/09 Manutenção do ar-condicionado, que não estava 
funcionando adequadamente. 

Bloco G (RT) - Coordenação de Ecologia 

09/09 Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava 
fazendo muito ruído 

Bloco G(coordenações) - Sala do 
Departamento de Ciências Exatas (RT) 

09/09 
Manutenção na descargaque estava vazando 

Prefeitura do Campus (RT) - Banheiro 
Masculino 

09/09 
Trocada fechadura da porta 

Bloco B - Prédio de design (Porta da entrada 
do bloco) 

09/09 
Furados 4 buracos em um armário de ferro  

Bloco C - (RT) LEQ- Laboratório de Ecologia 
Química 



16/09 Realizada limpeza em ar-condicionado de todas as 
coordenações 

Campus de Mamanguape 

16/09 Regadas as flores do canteiro da praça dos ventos Bloco G (RT) - Praça dos Ventos 

16/09 Regadas as plantas por trás do "castelinho" Bloco I (RT) 

16/09 Regadas as plantas próximas ao quiosque Biblioteca (RT) 

16/09 Plantada muda de "oiti" no local de uma muda morta Bloco E (RT) 

19/09 Manutenção em dois ares-condicionados que estavam 
fazendo barulho e não estavam resfriando corretamente 

Biblioteca - Sala dos servidores (MM) 

19/09 Manutenção em descargas que estavam com 
vazamento 

Banheiros da prefeitura do campus 

19/09 
Manutenção em descargas 

Biblioteca (RT) - Banheiros Feminino e 
Masculino 

19/09 Podagem nas árvores Áreas comuns (RT) 

20/09 Manutenção em ar-condicionado que havia parado de 
gelar e estava liberando ar quente. 

Bloco C- (RT) - Laboratório de Ecologia 
Química 

20/09 
Substituída caixa de descarga danificada 

Bloco A- (RT )- Banheiro feminino do piso 
inferior 

20/09 Podadas as árvores Áreas comuns (RT) 

12/09 
Realizada limpeza do ar-condicionado do Departamento Bloco D (MM) - Sala do DCSA 

12/09 Substituídas lâmpadas queimadas Bloco E (RT) - Banheiro inferior 

12/09 
Consertado/a o/a interruptor/ Lâmpada Bloco A (RT) - sala RA 101 

12/09 Regada as flores do canteiro da praça dos ventos Bloco G (RT) - Praça dos Ventos 

12/09 Retirada a grama do quiosque e colocada no canteiro 
por trás do "castelinho" 

Biblioteca (RT) - Quiosque 

12/09 Regadas as flores do canteiro por trás do "castelinho" e 
realizada limpeza 

Bloco I (RT) - Castelinho 

12/09 
Realizada limpeza dos canteiros Biblioteca (RT) - Quiosque 

12/09 
Realizada limpeza dos canteiros Bloco I (RT) - Castelinho 

13/09 Manutenção em ar condicionado que estava derramando 
água Bloco I - (RT) - Sala de TI 

13/09 
Manutenção em caixa de descarga que estava vazando 

Bloco C (MM) - Banheiro feminino 
13/09 Manutenção em aparelho de ar condicionado que não 

estava resfriando adequadamente Bloco B (MM) - Sala 102 
13/09 

Trocada lâmpadas queimadas 
Portaria de baixo (MM) 

13/09 
Regadas as flores do canteiro da praça dos ventos Bloco G (RT) - Praça dos Ventos 

13/09 Fixados 6 quadros(Um em cada sala de aula)  Bloco A (RT) - salas de aula da parte inferior 

14/09 
Instalados dois ventiladores de parede Bloco C (RT) - LABEV 

14/09 
Regadas as flores do canteiro da praça dos ventos Bloco G (RT) - Praça dos Ventos 

14/09 
Furados 4 buracos em um armário de ferro  Bloco C(RT) - Lab. De Ecologia Química 

14/09 
Manutenção em maçaneta da porta Bloco C(RT) - Lab. De Ecologia Química 

15/09 

Instalado um chuveiro convencional 
Bloco C(RT) - Lab. De Ecologia Química 

15/09 

Reparo em caixa de descarga que estava entupida 
Bloco C (RT) Banheiro Feminino 

15/09 
Regadas as flores do canteiro da praça dos ventos Bloco G (RT) - Praça dos Ventos 

15/09 
Realizada mudança de quadro Bloco D (MM) - Sala MD 101 



20/09 Retirado o quadro de avisos da parte de dentro do CA e 
colocado na primeira parte, em frente ao quadro branco 

Bloco B - (RT) C.A De Sistemas 

21/09 
Manutenção em forro de pvc que estava desencaixado 

Bloco G - (RT) - Banheiro masculino dos 
servidores 

21/09 Realizada limpeza nos ares-condicionados Salas Da Direção de Centro 

21/09 Realizada limpeza nos ares-condicionados Sala de Walter (MM) 

21/09 Realizada limpeza nos ares-condicionados Laboratórios de informática (MM) 

21/09 Reparo em caixa de descarga que estava com 
vazamento constante 

Bloco G - (RT) - Banheiro masculino dos 
servidores 

22/09 Desentupimento em caixa de descarga Bloco C - (RT) Banheiros de cima 
22/09 

Trocada caixa de descarga 
Bloco G - (RT) Banheiro dos professores 

feminino superior 
22/09 

Manutenção em bebedouro que estava quebrado Bloco C - (RT) 1º andar (bebedouro) 

22/09 Podagem e irrigação nas árvores Áreas comuns (RT) 

22/09 Realocados os quadros de avisos que foram fixados nas 
salas com "mofo",de forma que os quadros ficaram  
mais próximos da porta 

Bloco A - (RT) - Salas de aulas com mofo 

23/09 Trocadas as lâmpadas queimadas Bloco C - (RT)  

23/09 Trocadas as lâmpadas queimadas Campus Mamanguape 

23/09 Manutenção em aparelho de ar-condicionado que 
estava gotejando  

Bloco A - (RT) - Sala RA-204 

23/09 Manutenção em aparelho de ar-condicionado que 
estava sem funcionar 

Bloco A - (RT) - Sala RA-202 

23/09 Podagem e irrigação nas árvores Áreas comuns (RT) 

26/09 Substituído aparelho de ar condicionado  Bloco E - (RT)- Sala RE 102 

26/09 Substituída caixa de descarga Bloco A - (RT) - Banheiro Feminino superior 

26/09 Manutenção na fechadura Bloco A (MM) - Sala MA 101 

26/09 Manutenção na fechadura Bloco A (MM) - Sala MA 102 
26/09 Manutenção na fechadura Bloco A (MM) - Sala MA 103 

26/09 Manutenção na fechadura Bloco A (MM) - Sala MA 104 
26/09 Manutenção na fechadura  Bloco A (MM) - Sala MA 105 

26/09 Manutenção na fechadura Bloco A (MM) - Sala MA 106 

26/09 Manutenção na fechadura  Bloco A (MM) - Sala MA 107 

26/09 Manutenção na fechadura Bloco A (MM) - Sala MA 108 

26/09 Manutenção na fechadura Bloco B (MM) - Sala MB 101 

26/09 Manutenção na fechadura  Bloco B (MM) - Sala MB 102 

26/09 Manutenção na fechadura Bloco B (MM) - Sala MB 103 

26/09 Manutenção na fechadura Bloco B (MM) - Sala MB 104 

26/09 Manutenção na fechadura Bloco B (MM) - Sala MB 105 

26/09 Manutenção na fechadura Bloco B (MM) - Sala MB 106 

26/09 Manutenção na fechadura Bloco B (MM) - Sala MB 107 

26/09 Manutenção na fechadura Bloco B (MM) - Sala MB 108 

26/09 Manutenção na fechadura Bloco C (MM) - Sala MC 101 

26/09 Manutenção na fechadura Bloco C (MM) - Sala MC 102 

26/09 Manutenção na fechadura Bloco C (MM) - Sala MC 103 

26/09 Manutenção na fechadura Bloco C (MM) - Sala MC 104 (laboratório) 

27/09 Trocadas as lâmpadas queimadas Campus (MM) 
27/09 Desentupida a caixa de descarga Bloco E - (RT)- Banheiro Feminino inferior 
27/09 Podadas e irrigadasas árvores Áreas comuns (RT) 
27/09 Manutenção na fechadura Bloco C (MM) - Sala MC 105 (Laboratório) 

27/09 Manutenção na fechadura Bloco C (MM) - Sala MC 106 (Laboratório) 

27/09 Manutenção na fechadura Bloco C (MM) - Sala MC 107 (Laboratório) 



27/09 Manutenção na fechadura Bloco C (MM) - Sala MC 108 (Laboratório) 

27/09 Manutenção na fechadura Bloco E (MM) - Sala ME 101 

27/09 Manutenção na fechadura Bloco E (MM) - Sala ME 201 

27/09 Manutenção na fechadura Bloco E (MM) - Sala ME 202 

27/09 Manutenção na fechadura Bloco E (MM) - Sala ME 203 

28/09 Substituído aparelho de ar-condicionado  Bloco E - (RT)- Sala RE 103 

28/09 Substituída lâmpadas queimadas Bloco C (RT) - LABEV 

28/09 Manutenção em aparelho de ar-condicionado que 
estava com defeito 

Bloco C - (MM) Sala MC 102 

28/09 Manutenção em aparelho de ar-condicionado que 
estava com defeito 

Bloco C - (MM) Sala MC 103 

28/09 Podagem e irrigação nas árvores Áreas comuns (RT) 

29/09 Podagem e irrigação de árvores Áreas comuns (RT) 

29/09 Colocada maçaneta na porta Bloco C (MM) - Sala MC 103 

 

 

 

         Quadro 2 - Explanação quantitativa dos números de manutenção do mês de setembro. 
Solicitações da equipe da Prefeitura do campus IV   82 

Solicitações de outros setores     34 

Quantidade total de solicitações do mês de setembro   116 

Quantidade total de solicitações pendentes do mês de agosto     30 

Quantidade total de solicitações eletrônicas trabalhadas no corrente mês   146 

Transferidos para o mês de outubro  31 

SERVIÇOS CONCLUSOS NO CORRENTE MÊS     86 

                                                                  Fonte: Equipe da Prefeitura do Campus IV. 

 


