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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
DIRETORIA ACADÊMICA DO CAMPUS SÃO PAULO

PORTARIA DIRETORIA ACADÊMICA - CSP N. 2823/2020

Dispõe sobre a responsabilidade sobre a guarda e
manutenção do acervo de periódicos, livros e teses da
Biblioteca do campus São Paulo durante a obra do Centro
Cultural em Saúde da Unifesp.
A DIRETORIA DO CAMPUS SÃO PAULO, da UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, no uso das atribuições, e
CONSIDERANDO o projeto do Centro Cultural em Saúde da Unifesp, o qual tem a Construtora Scopus contratada pela Fundação
de Apoio à Unifesp, proponente do projeto PRONAC 180463, para execução do projeto;
CONSIDERANDO a segurança dos usuários da biblioteca do campus São Paulo, durante a obra do edi cio;
CONSIDERANDO os prejuízos que seriam causados às a vidades acadêmicas com a realização da obra concomitante com as
a vidades da comunidade do campus no edi cio;
obra;

CONSIDERANDO as possíveis paralisações da obra no caso da permanência das a vidades acadêmicas no edi cio durante a
CONSIDERANDO a redução drás ca e bloqueios do orçamento de custeio do campus nos úl mos anos;

CONSIDERANDO a aprovação pelo Conselho do Campus São Paulo em reunião ordinária de 18 de fevereiro de 2020 da
des nação de espaços provisórios para as a vidades da Biblioteca – área de estudo para alunos, livros e local para a equipe da biblioteca;
anos;

CONSIDERANDO a o mização do uso dos espaços do campus São Paulo pelas áreas acadêmicas e administra vas nos úl mos

CONSIDERANDO o mapeamento de riscos elaborado pela equipe técnica do projeto e alta gestão da Unifesp em relação ao
acervo de periódicos, nos termos da portaria da Pró-reitoria de Planejamento n° 4 de 4 de setembro de 2018, a qual dispõe sobre as Diretrizes
de Gestão de Riscos de Infraestrutura relacionados às obras, projetos, planos diretores, manutenções, espaços sicos e demais ações de
Infraestrutura da Unifesp;
R E S O LVE :
Art. 1º - Des nar provisoriamente o imóvel sito à Rua Pedro de Toledo n° 943 para área de estudo dos alunos durante a obra do
Centro Cultural em Saúde;
Art. 2º - Des nar provisoriamente parte do imóvel da Rua Loefgreen nº 1984 (Almoxarifado) para receber o acervo de livros de
uso frequente e local para equipe da biblioteca do campus São Paulo;
Art. 3º - Des nar provisoriamente parte do imóvel da Rua Pedro de Toledo 924 (Galpão da Manutenção) para armazenamento do
acervo de livros de pouco uso e do acervo de teses, após encaixotamento por empresa especializada;
Art. 4º - Manter o acervo de periódicos no 2° e 3° pavimentos do edi cio da biblioteca devidamente lacrado, conforme
orientações da equipe técnica;
Art. 5º - Designar a servidora Mariusa de Fa ma Machado Loucao, SIAPE 11729283, para o acompanhamento dos acervos de
periódicos, man do no edi cio, e do acervo de livros e teses transferidos para Rua Pedro de Toledo 924, a qual será responsável por veriﬁcar
periodicamente os acervos e o controle de acesso, e solicitar os serviços de controle de praga, limpeza e outros serviços que julgarem
necessários para a garan a da integridade dos acervos, mantendo registro desses serviços e de intercorrências que porventura sejam
observadas.
§1° - O servidor deverá acionar as áreas da Diretoria Administra va ou de Infraestrutura responsáveis pelos contratos dos
serviços, descritos no caput deste ar go, sempre que necessário.
§2° - No caso de vacância do servidor, a coordenação da Biblioteca do campus São Paulo deverá indicar um subs tuto.
Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
https://sei.unifesp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=500187&infra_sistema=100000…
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PROFª DRª ROSANA FIORINI PUCCINI
DIRETORA ACADÊMICA DO CAMPUS SÃO PAULO
Documento assinado eletronicamente por Rosana Fiorini Puccini, Diretor(a) Acadêmico(a), em 24/09/2020, às 16:47, conforme horário
oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço:
"h ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código
veriﬁcador 0443218 e o código CRC FF676610.
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