
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO

MAIO/2019

No corrente mês foram trabalhadas 164 solicitações, das quais 133 foram constatadas pela

equipe da Subprefeitura do Campus e 31 pela comunidade acadêmica. Do total dessas solicitações,

144 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  maio,  20 serviços  ainda  não puderam ser

concluídos,  faremos o possível  para que sejam realizados no mês de junho,  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 Maio

DATA SERVIÇO LOCAL

02/05 Realizada troca de lâmpada no banheiro masculino Bloco G - Coordenações de
Departamentos Banheiro dos

servidores masculo (RT). 
02/05 Realizado conserto de ar-condicionado Bloco C - Laboratório - LABEV

(RT). 
02/05 Realizada troca de Lâmpadas de 20W e 40W  no 

Laboratório de Ecologia Química. 
Bloco C - Laboratório -

Laboratório de Ecologia Química
(MM) 

02/05 Realizado conserto de ar-condicionado Bloco C - Salas de Aulas e
Laboratórios MC107 (RT). 

02/05 Realizar troca de lâmpadas e reatores. Bloco B - Salas de Aulas - SALA
MB 104 (MM) 

02/05 Realizado reparo no quadro de avisos, localizado na 
coordenação de Antropologia. 

Bloco G - Coordenações de
Departamentos Coordenação de

Antropologia (RT). 
03/05 REALIZADA TROCA DE LÂMPADAS E REATORES 20. Bloco H - Laboratórios de

Informática - Frente dos
Laboratórios de Informática (MM)

03/05 Realizada vedação de brechas em cima da porta Bloco C - Laboratório - Sala R.C -
205 (RT). 

03/05 Realizada vedação de brechas em cima da porta Bloco F - Laboratórios
Laboratório de LCG (RT). 

03/05 Realizada vedação de brechas em cima da porta Bloco F - Laboratórios Sala de
desenhos (RT). 

06/05 Realizada troca de lampadas da sala da equipe de 
vigilância. 

Bloco E - Salas de Aulas - Sala
da equipe de vigilância (MM) 

06/05 Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados. Bloco C - Laboratório - Banheiro
masculino inferior (RT). 

06/05 Realizado conserto de mesas e cadeiras Bloco D - Coordenações e
Departamentos sala da

assessoria (MM). 
07/05 Realizada troca de lâmpadas queimadas. Bloco F - Laboratórios

Laboratório de desenho (RT). 
07/05 Realizada manutenção em Bebedouro que se encontra 

entupido. 
Bloco C - Laboratório Bebedouro

ao lado dos banheiros, piso
inferior ((RT). 

07/05 Realizada reinstalação de quadro de avisos Auditório - Hall de entrada (MM). 
08/05 Realizado conserto do telhado do laboratório de design Bloco B - Desing laboratório de

design (RT). 
08/05 Realizado conserto em goteiras "laboratório das cobras" Fica ao

lado da sala da manutenção
(RT). 

08/05 Realizada troca de lâmpadas e reatores Bloco A - Salas de Aulas Sala MA
107 (MM). 

08/05
Realizada instalação de tomada 

Bloco E - Salas de Aulas Sala da
Vigilância (MM). 

08/05 Realizada troca de lâmpadas e reatores Bloco E - Salas de Aulas
Banheiro masculino inferior

(MM). 
08/05 Realizado conserto de cano com vazamento. Bloco J - Gerência Administrativa

Por traz da censuria. (RT). 
08/05 Realizada abertura  de furo  no teto  do laboratório  para

aplicação de um mobile para decorar o ambiente. 
Bloco B - Desing ClickLab -

Prédio de Design (Primeira Sala)
(RT). 

08/05 Realizado conserto de mesa Bloco A - Salas de Aulas Sala MA
108 (MM). 



09/05 Realizado conserto em pia que estava descolando. Bloco E - Salas de Aulas
Banheiro masculino inferior (RT). 

09/05 Realizada  manutenção  em  refletores  que  se
encontravam queimados. 

Bloco B - Desing Por trás do
bloco B (RT). 

09/05 Realizada troca de lâmpadas e reatores Bloco E - Salas de Aulas
Corredor do Bloco E (MM). 

09/05 Realizado  conserto  em  banheiro  feminino  estava  com
vazamento de agua na.biblioteca Biblioteca biblioteca (RT) 

10/05 Realizada contenção de erosão Bloco D - Coordenações e
Departamentos Calçada proximo

ao Prof Letras (MM). 
10/05 Realizada troca de lâmpadas e reatores Bloco F - LIFE Corredor do Bloco

F- LIFE (MM). 
10/05 Realizada  troca  de  lâmpadas  e  reatores  que  se

encontravam queimados. 

Bloco A - Central de Aulas
Corredor em frente as salas, piso

inferior (RT). 
10/05 Realizada troca de lâmpadas e reatores que se 

encontravam queimados. 
Bloco A - Central de Aulas

Banheiro feminino inferior (RT). 
10/05 Realizada troca de lâmpadas e reatores que se 

encontravam queimados. 
Bloco A - Central de Aulas

Banheiro masculino inferior (RT). 
10/05 Realizada pintura externa do Auditório. Auditório - ÁREA EXTERNA DO

AUDITÓRIO (MM) 
10/05 Realizado conserto imediato do batente da porta que, por

si, danificou-se, deixando a sala na iminência de não 
poder ser fechada. 

Bloco D - Coordenações e
Departamentos - Ambiente 05 de

professores (MM) 
10/05 Realizada manutenção em porta. Bloco G - Centros Acadêmicos

Centro Acadêmico de Pedagogia
(MM). 

10/05 Realizado Conserto no apoio de braço esquerdo da 
cadeira giratória. 

Bloco J - Gerência Administrativa
- Sala da Gerência Administrativa

(RT) 
13/05 Realizada troca de lampada e reator de 250 wts no poste

do estacionamento do Bloco A. 
Bloco A - Salas de Aulas
Estacionamento (MM). 

13/05 Realizada pintura externa do Auditório. Auditório - ÁREA EXTERNA DO
AUDITÓRIO (MM) 

13/05 Realizada colocação de forras novas no portal Bloco A - Salas de Aulas SALA
MA 104 (RT). 

14/05 Realizada manutenção nos refletores. Quadra esportiva (MM). 
14/05 Realizada troca de lâmpadas e reatores que se 

encontravam queimados. 
Bloco E - Central de Aulas 2 Sala

R.E - 106 (RT). 
14/05 Realizada troca de lâmpadas e reatores que se 

encontravam queimados. 
Bloco C - Laboratório Corredor
em frente as salas, piso inferior

(RT). 
14/05 Realizada troca de lâmpada onde se encontrava 

queimada. 
Bloco A - Central de Aulas
Corredor superior (RT). 

14/05 Realizada troca de lâmpada onde se encontrava 
queimada. 

Bloco A - Central de Aulas Sala
103 (RT). 

14/05 Realizada troca de lâmpada que se encontrava 
queimada. 

Bloco A - Central de Aulas Sala
104 (RT). 

14/05 Realizada manutenção em caixa de descarga que se 
encontra danificada. 

Biblioteca Banheiro Feminino
(RT). 

14/05 Realizada limpeza de canteiros. Áreas verdes do Centro de
Vivências (MM) 

14/05 Realizada limpeza de canteiros. Áreas verdes do Auditório (MM) 
14/05 Realizado corte do gramado. Bloco C - Laboratório Praça

principal, por trás do bloco C RT).



14/05 Realizado conserto de mesa. Bloco D - Coordenações e
Departamentos Coordenação de

Secretariado (MM). 
15/05 Realizado corte do gramado. Residencia Universitária - A

Gramado perto das residências
(RT). 

16/05 Realizada troca de lâmpadas Bloco G - Centros Acadêmicos
Centro Acadêmico de
Secretariado (MM). 

16/05 Realizada instalação de tomadas. Bloco D - Coordenações e
Departamentos - Coordenação

de Secretariado (MM). 
16/05 Realizado conserto em torneira que estava com 

vazamento. Portaria (MM). 

16/05 Realizada manutenção em chuveiro que se encontrava 
com vazamento. 

Bloco B - Desing Banheiro
Masculino (RT). 

16/05 Realizada limpeza de canteiros. Áreas verdes da Biblioteca (MM) 
16/05 Realizada limpeza de canteiros. Áreas verdes do Bloco D (MM) 
16/05 Realizado conserto em janela que encontrava-se com o

trinco quebrado. 
Bloco B - Salas de Aulas sala de

aula.(MM). 
16/05

Realizada instalação de quadro de avisos 
Bloco D - Coordenações e

Departamentos Coordenação de
Secretariado (MM). 

16/05 Realizada colocação de porta Bloco A - Salas de Aulas SALA
MA 104 (MM). 

16/05 Realizada  realocação  de  alguns  móveis  de  lugar.
Inslação de prateleira e instalação de quadro branco. 

Bloco B - Desing - Laboratório de
projetos do LID (RT). 

17/05 Realizada limpeza de quadro de energia. Bloco D - Coordenações e
Departamentos Corredor do

Bloco D (MM). 
17/05 Realizada limpeza de quadro de energia. Bloco C - Salas de Aulas e

Laboratórios Corredor do Bloco
C MM). 

17/05 Realizada limpeza de quadro de energia Bloco B - Salas de Aulas
Corredor do Bloco B (MM). 

17/05 Realizada limpeza de quadro de energia. Bloco A - Salas de Aulas
Corredor do Bloco A (MM). 

17/05 Realizada limpeza do quadro de energia. Residencia Universitária - B
Quadro de energia do bloco (RT).

17/05 Realizada limpeza do quadro de energia. Residencia Universitária - A
Quadro de energia do bloco (RT).

17/05 Realizada limpeza do quadro de energia. Biblioteca Quadro de energia do
bloco (RT) 

17/05 Realizada instalação de placa, acima da porta de 
entrada do prédio de Design. 

Bloco B - Desing - Prédio de
Design (RT). 

20/05 Realizada  manutenção  em  muro  que  se  encontrava
danificado. 

Restaurante Universitário - Muro
ao lado do RU (RT) 

20/05 Realizada troca de lampadas Bloco G - Centros Acadêmicos
Centro Acadêmico de
Secretariado (MM). 

20/05 Realizada limpeza de quadro de energia. Bloco G - Centros Acadêmicos -
Corredor do Bloco dos Centros

Acadêmicos (MM) 
20/05 Realizada limpeza de quadro de energia. Bloco H - Laboratórios de

Informática - Laboratório II (MM) 
20/05 Realizada limpeza de quadro de energia. Bloco H - Laboratórios de

Informática - Laboratório I (MM) 
20/05 Realizada limpeza de quadro de energia. Garagem da ADUF-PB (MM) 



20/05 Realizada limpeza de quadro de energia. ADUF (MM) 
20/05 Realizada limpeza do quadro de energia. Biblioteca Quadro de energia do

bloco (RT). 

20/05 Realizada limpeza do quadro de energia. Bloco J - Gerência Administrativa
Quadro de energia do bloco (RT).

20/05 Realizada limpeza do quadro de energia. Bloco J - Gerência Administrativa
Quadro de energia do bloco (RT).

20/05 Realizada limpeza do quadro de energia. Bloco G - Coordenações de
Departamento Quadro de

energia do bloco (RT). 
20/05 Realizada limpeza do quadro de energia. Bloco F - Laboratórios Quadro de

energia do bloco (RT). 
20/05 Realizada limpeza do quadro de energia. Bloco E - Central de Aulas 2

Quadro de energia do bloco (RT).
20/05 Realizada limpeza do quadro de energia. Bloco D - Centros Acadêmicos

Quadro de energia do bloco (RT).
20/05 Realizada limpeza do quadro de energia. Bloco C - Laboratório - Quadro

de energia do bloco (RT). 
20/05 Realizada manutenção nos refletores. Bloco A - Central de Aulas Por

trás do bloco A (RT). 
20/05 Realizada manutenção em caixa de descarga que se 

encontrava com vazamento. 
Biblioteca Banheiro Masculino

(RT). 
20/05 Realizado conserto de persiana. Prefeitura Universitária (RT). 

21/05 Realizada manutenção em ar-condicionado Biblioteca Direção (RT). 

21/05 Realizada limpeza do quadro de energia. Bloco B - Desing Quadro de
energia do bloco (RT). 

21/05 Realizar limpeza do quadro de energia. Bloco A - Central de Aulas
Quadro de energia do bloco 

21/05 Realizar limpeza do quadro de energia. Prefeitura Universitária Quadro
de energia do bloco (RT). 

21/05 Realizada troca de lâmpadas e reatores. Biblioteca - Entrada da Bilbioteca
(MM) 

21/05 Realizada troca de lâmpadas e reatores. Biblioteca - Hall da Bilbioteca
(MM) 

21/05 Realizada limpeza de quadro de energia. Bloco E - Salas de Aulas -
Corredor do Bloco E (MM) 

21/05 Realizada limpeza de quadro de energia. Bloco I - Almoxarifado, PIBID,
Extensão - Quadro do RU (MM) 

21/05 Realizada limpeza de quadro de energia. Bloco F - LIFE - LIFE (MM) 

22/05 Realizada troca de lâmpadas Bloco B - Desing R.B - 102 (RT). 
22/05 Realizado conserto em disjuntor do ar-condicionado Bloco C - Laboratório Laboratório

de Ecologia Química (RT). 
22/05 Realizado reparo em pia Residencia Universitária - A

Quarto 8 (RT). 
22/05 Realizada  manutenção  em  pia  que  se  encontra

danificada. 
Residencia Universitária - A

Quarto 08 A (RT). 
22/05 Realizada  manutenção  em caixa  de  descarga  que  se

encontrava com vazamento. 
Bloco I - Administrativo Guarita

na entrada da UFPB (RT). 
23/05 Realizada  instalação  de  um  Rack  de  parede  para

estrutura de rede de internet, também como perfuração
de parede para passagem de cabos de rede. 

Bloco D - Coordenações e
Departamentos Novas
coordenações (MM). 

23/05 Realizada troca de lâmpadas e reatores. Bloco E - Salas de Aulas - SALA
ME 104 (MM) 

23/05 Realizada troca de cifão na pia Biblioteca Banheiro feminino



(MM). 
23/05 Realizada manutenção em porta Bloco D - Coordenações e

Departamentos AMBIENTE 6
(MM). 

23/05 Realizada colocação de pino no vidro da guarita de cima. Guarita de cima (MM). 
23/05 Realizada fixação de estante Bloco D - Coordenações e

Departamentos GTIC (MM). 
23/05 Realizado reparo na porta e fixação de quadro Bloco F - LIFE - ambiente 17 -

sala de professores (MM) 
24/05 Realizada  troca  de  lâmpadas  e  reatores  que  se

encontravam queimados. 
Bloco A - Central de Aulas

Corredor em frente as salas, piso
superior (RT). 

24/05 Realizada  troca  de  lâmpadas  e  reatores  que  se
encontravam queimados. 

Bloco A - Central de Aulas Sala
R.A - 202 (RT). 

24/05 Realizada troca de lâmpadas e reatores que se 
encontravam queimados. 

Bloco A - Central de Aulas Sala
R.A - 201 (RT). 

24/05 Realizada  manutenção em torneira  que se  encontrava
com vazamento. 

Bloco C - Laboratório Banheiro
feminino superior (RT). 

24/05 Realizada manutenção em caixa de descarga que se 
encontrava sem encher e com vazamento no chicote. 

Residencia Universitária - A
Guarita das residências (RT). 

24/05 Realizada manutenção em maçaneta que se encontrava 
folgada. 

Bloco A - Central de Aulas Sala
R.A - 202 (RT). 

24/05 Realizada manutenção em maçaneta que se encontrava 
folgada. 

Bloco A - Central de Aulas Sala
R.A - 203 (RT). 

24/05 Realizada fixação de um quadro branco. Bloco C - Laboratório - RC 205
(RT) 

27/05 Realizada poda de árvores. Escadaria da ADUF-PB (MM) 
27/05 Realizada Fixação de fio que se encontrava enrolado na 

persiana da janela. 
Bloco E - Central de Aulas 2 -

Sala R.E - 101 (RT) 
28/05 Realizado conserto em ar-condicionado Bloco C - Laboratório

Laboratório de Ecologia Química
(RT). 

28/05 Realizada manutenção em Bebedouro que se encontrava 
sem gelar. 

Residencia Universitária - A
Cozinha da residência (RT). 

28/05 Realizada manutenção em ar-condicionado Bloco C - Laboratório lab 3(rc
204) vizinho ao banheiro (RT). 

28/05 Realizado Conserto de Caixa de Descarga. Biblioteca Banheiro Masculino
(RT). 

28/05 Realizada limpeza do gramado. Bloco A - Central de Aulas -
Gramado ao lado do bloco A (RT)

28/05 Realizada plantação de mudas. Bloco A - Central de Aulas -
Gramado ao lado do bloco A (RT)

28/05 Realizada manutenção na fechadura da porta que se 
encontrava sem fechar. 

Residencia Universitária -
BQuarto 02 B (RT). 

29/05 Realizada troca de lâmpadas que se encontravam 
queimadas. 

Residencia Universitária - A
Quarto 06 A (RT). 

29/05 Realizada troca de lâmpadas e reatores. Bloco E - Salas de Aulas - SALA
ME 201 (MM) 

29/05 Realizado conserto de torneira com vazamento em pia. Bloco G - Coordenações de
Departamentos Banheiro

Feminino Superior.(Professores)
(RT). 

29/05 Realizada manutenção na torneira da pia que se 
encontrava com vazamento. 

Bloco G - Coordenações de
Departamentos Sala do TAS

(RT). 
29/05 Realizada manutenção em caixa de descarga que se 

encontrava com vazamento. 
Bloco G - Coordenações de

Departamentos Banheiro



Feminino inferior (RT). 
29/05 Realizada pintura de algumas paredes do Centro 

Acadêmico de Secretariado. 
Bloco G - Centros Acadêmicos -

CA de SECRETARIADO
EXECUTIVO (MM). 

29/05 Realizado reparo em maçaneta da porta que estava 
bastante frouxa. 

Bloco C - Laboratório Sala RC-
103 - Lab de criação virtual

Design (RT). 
30/05 Realizada manutenção em refletor que se encontrava 

sem acender. 
Bloco F - Laboratórios Refletor

do bloco (RT). 
30/05 Realizada troca de lâmpadas e reatores que se 

encontravam queimados. 
Bloco F - Laboratórios Corredor

em frente ao elevador (RT). 
30/05 Realizada troca de lâmpadas e reatores que se 

encontravam queimados. 
Bloco J - Gerência Administrativa
Corredor por trás do bloco (RT). 

30/05 Realizada troca de lâmpadas e reatores que se 
encontravam queimados. 

Bloco G - Coordenações de
Departamentos Corredor em
frente as salas, piso superior

(RT). 
30/05 Realizada manutenção na rede elétrica que se 

encontrava danificada. 
Bloco C - Laboratório Sala do

Arandu (RT). 
31/05 Realizado conserto em ventilador Bloco B - Desing ClickLab -

Prédio de Design (Primeira Sala)
(RT). 

31/05 Realizada manutenção em bebedouro que se encontrava
entupido. 

Bloco I - Administrativo Guarita
na entrada da UFPB (RT). 

31/05 Realizado reparo na descarga do banheiro feminino da 
biblioteca que estava quebrada. 

Biblioteca - Banheiro Feminino
(RT). 

31/05 Realizado conserto em torneira da portaria que estava 
com vazamento. Portaria 

31/05 Realizada  manutenção  em caixa  de  descarga  que  se
encontrava danificada. 

Bloco C - Laboratório Banheiro
feminino inferior (RT). 

31/05
Realizada poda de árvores 

Bloco B - Salas de Aulas ÁREAS
VERDES DO CLOCO B (MM). 

31/05 Realizada poda de árvores. Bloco C - Laboratório Árvores ao
lado do bloco C (RT). 

31/05 Realizado Conserto de Mesa de Computador. Prefeitura Universitária (RT). 

 Quadro 2 - Explanação quantitativa dos números de manutenção do maio de 2019

Solicitações da equipe da Subprefeitura do campus IV 133

Solicitações de outros setores 31

Quantidade total de solicitações trabalhadas no corrente mês 164

Solicitações não conclusas em maio e transferidas para junho de 2019 20

SERVIÇOS CONCLUSOS NO CORRENTE MÊS 144

Fonte: Equipe da Subprefeitura do Campus IV.


