
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO 

AGOSTO/2017 

 

No corrente mês foram trabalhadas 102 solicitações, das quais 61 foram constatadas pela equipe da 

Subprefeitura do Campus e 41 pela comunidade acadêmica. Do total dessas solicitações, 85 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 agosto, 17 serviços ainda não puderam ser concluídos, 

faremos o possível para que sejam realizados em setembro 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 às 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 
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Quadro 1 - Serviços realizados no mês de agosto 

DATA SERVIÇO  LOCAL 

01/08 Realizada manutenção em ralo entupido Sala Dos TAES - (RT)  

01/08 Realizada montagem de prateleiras Bloco C - (RT) – LABEV 

02/08 Realizada limpeza e arrumação da oficina da manutenção Sala Da Manutenção - (RT) 

02/08 Realizada manutenção em ar-condicionado 
Bloco A - (RT) Sala RA 103 

02/08 Realizada manutenção em ar-condicionado Bloco A - (RT) - Sala RA 202 

02/08 Realizada manutenção em torneira Bloco C - (RT) - Banheiro masculino 

02/08 Realizada manutenção em maçaneta que estava solta 
Bloco E - (RT) - Sala RE 102 

02/08 Realizada manutenção em fechadura 
Bloco C - (RT) - Sala RC 207 

03/08 Realizada manutenção em aparelho de ar-condicionado  
Bloco E - (MM) - ME 101 

03/08 Realizada manutenção em aparelho de ar-condicionado  Bloco B - (MM) - MB 102 

03/08 
Realizada manutenção em disjuntor Bloco A - (MM) - MA 102 

03/08 Realizada manutenção em ar-condicionado que estava com 

defeito Bloco B - (MM) - MB 107 

03/08 Realizada manutenção em ar-condicionado que estava com 

defeito 
Bloco C - (MM) - Sala MC – 102 

03/08 Realizada manutenção em ar-condicionado que estava com 

defeito 
Bloco C - (MM) - Sala MC – 103 

03/08 
Realizada manutenção na porta que está emperrando muito 

Bloco D - (RT) - DCSA - CCAE - Departamento 

de ciências sociais aplicadas 

03/08 Realizada manutenção em fechadura que estava com defeito Bloco B - (MM) - LABPED - Lab. De Pedagogia 

03/08 Realizada manutenção em maçaneta que estava soltando-se Bloco E - (RT) - Sala RE 102 

03/08 Realizada manutenção em fechadura Bloco C - (RT) - Sala RC 207 

10/08 Realizada contenção em erosão no meio fio, ocasionada pelas 

chuvas 
Bloco Dos Departamentos - Meio fio 

10/08 

Consertado um vazamento na caixa de descarga 

Bloco A - (RT) - Banheiro feminino da parte do 

térreo 

10/08 
Realizada manutenção em descarga com vazamento Biblioteca - (RT) - Banheiro Masculino 

10/08 

Realizada manutenção em bebedouro, que estava entupido 

Bloco G - (RT) - Bebedouro perto do banheiro 

dos servidores. 

10/08 
Realizada manutenção em bebedouro  Portaria - (RT) – Bebedouro 

10/08 Realizada aplicação de veneno para ratos e baratas Bloco C - (MM) - Sala MC 105 

10/08 
Realizada manutenção em fechadura que estava com defeito Bloco A - Salas de Aulas - MA107 (MM) 

10/08 
Realizada manutenção em fechadura que estava com defeito Bloco A - Salas de Aulas - MA101(MM) 

10/08 
Realizada manutenção em fechadura que estava com defeito 

Bloco B - Salas de Aulas - MC 101 (MM) 

10/08 

Realizada manutenção em fechadura que estava com defeito 

Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios - MC 

101 (MM) 

10/08 Realizada manutenção em fechadura que estava com defeito Bloco A - Salas de aulas - MA 105 (MM) 

10/08 Realizada construção de tampas para fechamento de buracos na 
caixa d'água. 

Bloco B -(RT) – Fossa 

11/08 Realizado reparo em cerca de zinco Hotel escola - (MM) 

11/08 Realizada fixação de eletro em calha que estava a ponto de cair Bloco E - (RT) 

11/08 Realizada manutenção em tomada elétrica Garagem - (RT) 

11/08 Realizada manutenção em caixa de descarga Bloco G - (RT) - Banheiro Masculino 

11/08 Realizada manutenção em torneira que estava com vazamento Bloco G - (RT) - Banheiro Masculino 



 
11/08 Realizada aguação Biblioteca - (MM) - Áreas verdes 

11/08 Realizada aguação Centro de Vivencias - (MM) 

11/08 Realizada aguação Portarias A e B - Áreas verdes - (MM) 

11/08 Realizada podagem de gramados Bloco C - (MM) - Áreas verdes 

11/08 Realizada podagem e limpezas do gramado Gramados - (RT) 

14/08 Realizada retirada de estrutura de madeira da obra inacabada Bloco B - (RT) - Prédio de Design 

14/08 Realizada troca de condensador de aparelho de ar-condicionado Bloco C - (RT) - Sala do servidor de internet 

14/08 Realizada podagem da árvore Bloco A - (RT) – Cajueiro 

14/08 Realizada podagem de gramados Portaria - (RT) 

14/08 Realizada irrigação dos gramados Biblioteca-(MM) 

14/08 Realizada irrigação dos gramados Quiosques - (MM) 

14/08 Realizada irrigação dos gramados Auditorio - (MM) 

14/08 Realizada irrigação dos gramados Centro de vivencia - (MM) 

14/08 Realizada irrigação dos gramados Portaria - (MM) 

15/08 Realizada manutenção em aparelho de ar-condicionado que 

estava sem gelar Sala da direção - Biblioteca - (RT) 

15/08 Realizada manutenção em rede elétrica  
Bloco J - (RT) 

15/08 Realizada manutenção em refletores Portarias e estacionamento - (MM) 

15/08 Realizada irrigação dos gramados Portaria - (MM) 

15/08 Realizada limpeza no gramado Quiosques - (MM) 

15/08 Realizada limpeza no gramado Restaurante universitário - (MM) 

15/08 Realizada fixação de Banner Bloco B - (RT) - Prédio de Design 

16/08 Realizada manutenção em ar-condicionado Bloco A - (RT) - Sala RA 203 

16/08 Realizada reposição de reatores e lâmpadas queimadas Campus - (MM) 

16/08 Realizada manutenção em ventilador da sala Bloco G - (MM) - C.A de Contábeis 

16/08 Realizada regulagem em data show Bloco F - (RT) 

16/08 
Realizada troca das buchas da torneira 

Bloco C - (RT) - Sala 106 - Laboratório de 

Ecologia Costeira e Oceânica (LECO) 

16/08 Realizada troca de fechadura RC - 207 - (RT) 

16/08 Realizada fixação de quadro Almoxarifado de consumo - (RT) 

17/08 Realizada realocação de refletores em lugares estratégicos Campus - (MM) 

17/08 Realizada manutenção em aparelho de ar-condicionado que 
estava fazendo barulho 

Bloco A - (MM) - Sala MA 106 

17/08 Realizada limpeza e podagem nos gramados do local Auditório - (MM) – Gramados 

17/08 Realizada limpeza e podagem nos gramados do local Biblioteca - (RT) – Gramados 

18/08 Realizada troca de lâmpadas e reatores Bloco D - Coordenações - (MM) 

18/08 
Realizada troca de lâmpadas e reatores 

Centro de Vivencias - (MM) - Banheiro 

masculino 

18/08 Realizada troca de caixas de descarga Bloco G - (MM) – Banheiros 

18/08 Realizada troca de caixas de descarga Bloco F - (MM) – Banheiros 

18/08 Realizada limpeza e podagem dos gramados Bloco Da cantina - (MM) 

18/08 Realizada limpeza e podagem dos gramados Bloco I - (RT) 

18/08 Realizada limpeza e podagem dos gramados Bloco J - (RT) 

21/08 Realizada manutenção em disjuntor que estava disparando Bloco C - Sala RC 103 

21/08 Instalada uma tomada na parede da sala do Mestrado 

PROFLETRAS 

Bloco D - (MM) - Coordenações e Departamentos 

- Coordenação do Mestrado PROFLETRAS 

21/08 Realizada manutenção em ar-condicionado Bloco C - Sala RC 103 

21/08 Realizada limpeza de folhagem Bloco A - (MM) – gramados 



 
22/08  Realizada manutenção em ar-condicionado que estava gelando 

pouco e parando 
Prefeitura Universitária - (RT) 

22/08 Conserto do ar-condicionado que estava inoperante Bloco E - Salas de Aulas - Sala ME 201 

22/08 Realizada irrigação de gramados Auditório - (MM) – gramados 

22/08 Realizada irrigação de gramados Quiosques - (MM) – Gramados 

22/08 Realizada irrigação de gramados Biblioteca - (MM) – Gramados 

23/08 
Substituídas duas lâmpadas fluorescente de 40w 

Bloco D - Coordenações e Departamentos - Sala 

do Depto. de Letras 

23/08 Realizada manutenção em ar-condicionado que estava desligando 
sozinho Bloco E - (MM) - Sala ME 101 

23/08 Realizada troca de lâmpadas Bloco A - (RT) - Sala RA 103 

23/08 Realizada manutenção em disjuntor que estava disparando Bloco E - (RT) - Sala RE 106 

23/08 Realizada podagem do gramado Bloco C - (RT) 

23/08 
Realizada irrigação do gramado Bloco C - (RT) 

23/08 
Realizada troca de miolo da fechadura 

Bloco D -Centros Acadêmicos(Rio Tinto) - 

Centro Acadêmico de Computação 

24/08 Realizada instalações de suportes para data show Bloco A - (RT)-  

24/08 Realizada instalações de suportes para data show Bloco A - (RT)-  

24/08 Realizada instalações de suportes para data show Bloco A - (RT)-  

24/08 Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados Bloco A - (MM)-  

24/08 Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados Bloco B - (MM)-  

24/08 Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados Bloco C - (MM)-  

24/08 Realizada limpeza e podagem do gramado Cantina - (MM) – Gramados 

24/08 Realizada limpeza e podagem do gramado Residências universitárias - (RT) -  

25/08 Realizada instalações de suportes para data show Bloco A - Sala RA 201 (RT) -  

25/08 Realizada instalações de suportes para data show Bloco A - Sala RA 202 (RT)-  

25/08 Realizada instalações de suportes para data show Bloco A - RA 204 (RT)-  

25/08 Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados Bloco D - (MM)-  

25/08 Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados Bloco E - (MM)-  

25/08 Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados Bloco F - (MM)-  

25/08 Realizada fixação de haste de aterramento eletrônico Biblioteca - (RT) 

25/08 
Realizada manutenção em chuveiro que estava pingando 

Prefeitura universitária - (RT) - Banheiro 

feminino 

25/08 
Realizada manutenção em torneira quebrada Bloco C - Banheiro superior masculino 

25/08 Realizada manutenção   Bloco G - (RT) - Banheiro Masculino 

28/08 
Substituídas duas lâmpadas fluorescente de 40w 

Bloco D - Coordenações e Departamentos - Sala 

do Depto. de Letras 

28/08 
Manutenção do ar-condicionado 

Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios - 

LABORATÓRIO DE SECRETARIADO 

28/08 Conserto do ar-condicionado que estava inoperante Bloco E - Salas de Aulas - Sala ME201 

28/08 
Consertada porta do departamento que estava emperrando 

Bloco D - Coordenações e Departamentos – 

DCSA 

29/08 Realizada instalações elétricas para os data shows Bloco A - (RT) - Sala R.A – 202 

29/08 Realizada intalações elétricas para os data shows Bloco A - (RT) - Sala R.A – 205 

29/08 Realizada intalações elétricas para os data shows Bloco A - (RT) - Sala R.A – 204 

29/08 Realizada intalações elétricas para os data shows Bloco A - (RT) - Sala R.A – 206 

29/08 Realizada troca de condensadora que apresenta defeito Biblioteca - (RT) - sala da direção 

29/08 Realizada fixação de telas para data show Bloco A - (RT) - Sala R.A – 202 

29/08 Realizada fixação de telas para data show Bloco A - (RT) - Sala R.A – 205 

29/08 Realizada fixação de telas para data show Bloco A - (RT) - Sala R.A – 204 



 

 

 

 

         Quadro 2 - Explanação quantitativa dos números de manutenção do mês de agosto.  
Solicitações da equipe da Subprefeitura do campus IV 61 

Solicitações de outros setores 41 

Quantidade total de solicitações trabalhadas no corrente mês 102 

Solicitações não conclusas em agosto e transferidas para setembro de 2017 17 

SERVIÇOS CONCLUSOS NO CORRENTE MÊS 85 

                                                                Fonte: Equipe da Subprefeitura do Campus IV. 

 

30/08 Realizada manutenção em porta do elevador Bloco G - (RT) – Elevador 

30/08 Realizada intalações elétricas para os data shows Bloco A - (RT) - Sala R.A – 202 

30/08 Realizada intalações elétricas para os data shows Bloco A - (RT) - Sala R.A – 205 

30/08 Realizada intalações elétricas para os data shows Bloco A - (RT) - Sala R.A – 204 

30/08 Realizada intalações elétricas para os data shows Bloco A - (RT) - Sala R.A – 201 

30/08 Realizada intalações elétricas para os data shows Bloco A - (RT) - Sala R.A – 203 

30/08 Realizada manutenção em fechadura Bloco A - (RT) - Sala RA 201 

30/08 Realizada manutenção em fechadura Bloco A - (RT) - Sala RA 202 

31/08 
Realizado conserto em chuveiro que estava vazando 

Bloco G- Coordenações e Departamentos - 

Banheiro dos Servidores 

31/08 Realizada fixação de telas para data show Bloco A - (RT) - Sala R.A – 206 


