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Ao, 
Arquiteto André Caram  
UNIFESP 
Rua Sena Madureira, 1500, 3º Andar 
 
 
 

Assunto:  Retorno ao Oficio referente à a “Apontamentos referente à REVISÃO FINAL”. 

Referência:  Processo nº 23089.000639/2013-91 cujo objeto é a elaboração de  
Plano Diretor de Infraestrutura para o Campus São Paulo 

 
 

PLANO TEMÁTICO 2 - ESTUDOS PRELIMINARES DAS EDIFICAÇÕES  
1.1. P. 24 – Incluir texto sobre o remembramento dos lotes que possibilita chegar ao potencial de construção de 
aproximadamente 60 mil m² de área computável (realizar o cálculo da área), considerando o perímetro dos 
terrenos da área de intervenção do Edifício de Pesquisa, Edifício de Anfiteatro / Acadêmico e Edifício de Biotério 
de Criação. Indicar trecho da Legislação PDE e LUOS e Polo de Educação e Saúde sobre o potencial de 
construção.   
1.2. P. 24 - Incluir uma planta com os desenhos dos lotes individuais da quadra e desenho com de 
remembramento de lotes. Como se trata de informação que vai servir para situar os três edifícios do capítulo 
(Edifício de Pesquisa, Edifício de Anfiteatro / Acadêmico e Edifício de Biotério de Criação) avaliar a melhor 
posição para inserir essas informações introdutórias referente aos lotes e matrículas. Nesta planta de 
remembramento há pelo menos duas situações viáveis para ampliar o potencial construtivos: Opção 1: 
remembramento dos lotes referente a matrículas dos três edifícios (Pesquisa, Anfiteatro e biotérios criação); e 
Opção 2: remembramento dos lotes da opção 1 mais o lote da matrícula maior que envolve a Biblioteca, 
Cedeme, ECB e outras edificações anexas. Estas informações são importantes pois refletem diretamente na 
estratégia de aumento do potencial construtivo para alguns edifícios, principalmente o Edifício de Pesquisa, que 
pode ter mais pavimentos que o projeto estudado no PDInfra e para possível Parceria Público-Privada que 
poderá propor um edifício maior com melhor aproveitamento do potencial construtivo.  

Atendido. Inclusão de mapa de matrículas a serem remembradas e cálculo de áreas e C.A. máximo. 
Esclarecemos que na realidade não existe as duas Opções indicadas por duas razões: a) o edifício do Biotério da 
Psicobiologia se encontra sobre o mesmo lote da Biblioteca, ECB, CEDEME e Leal Prado; b) ao regularizar de 
fato a situação dos edifícios o atual Edifício dos Anfiteatros também se encontra, parcialmente sobre este lote 
da Biblioteca.  
 

1.3. P.24 - Importante trazer algumas informações sobre matrículas e estudos elaborados no Plano Temático 
Política de Imóveis em relação a estes três projetos (ciclos), assim como, para os demais projetos que possam 
melhor esclarecer sobre as estratégias de planejamento adotadas nos estudos preliminares apresentados neste 
caderno. Avaliar melhor página para incluir algumas imagens dos ciclos de projetos estudados no caderno 
Política de Imóveis.   

Atendido. Foram feiras as inclusões possíveis para o CPE nesta fase de pequenos ajustes finais (item anterior). 
Achamos que não cabe trazer informações dos ciclos, já colocadas no PT01 – Política de Imóveis. 
Recomendamos evitar a duplicidade de informação até porque os ciclos nos servem para indicar no momento 
de implantação as atividades relacionadas, entretanto deverão ser avaliados a luz das circunstâncias da época 
de implantação. 
 

1.5. P. 25 - Incluir coluna com as áreas correspondentes às matrículas e o total das áreas de terrenos. 
Importante para sinalizar o potencial de área a ser construída.   

Atendido. Foi incluída tabela relacionando lote, edificações e área do lote. Devido a variação existente (um 
edifício sobre dois lotes / um lote com vários edifícios) não achamos conveniente incluir na tabela e sim incluir 
uma tabela específica. 
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1.4. P. 36 - “O estudo prevê a possibilidade de ampliação de mais dois pavimentos”. Informar que poderá ter 
número de andares maior em função do potencial construtivo e dependendo do tipo de parceria a ser 
viabilizada com investidores privados. (Avaliar e complementar essa informação).  

Atendido. 
 

1.6. P. 43 - Verificar o diferencial de área construída em relação à revisão anterior de  
Agosto de 2020, pois antes a área do edifício era aprox. 7.520 m² e agora foi 7.201,85 m². Verificar o critério de 
cálculo de área utilizado e informar em nota: área útil, área de carpete, área total construída (incluído paredes). 
Compatibilizar com a área indicada na Tabela 02, página 33 e verificar os critérios de cálculo de áreas para os 
demais estudos preliminares desenvolvidos.  

Atendido. As áreas indicadas nas tabelas são referentes às Áreas a serem construídas. Foi acrescentada essa 
informação nos títulos das tabelas das pg 33 e 43. Este número interessa para calcular estimativas de custo. 
Chamamos a atenção que área construída não é área computável, esta última utilizada para fins de cálculo 
utilizado do C.A.. Foram feitas as verificações e os totais estão corretos e as informações compatíveis.   
 

1.7. P. 90 – Figura 51: Incluir nomes das ruas e indicar passagem de acesso à Rua Varpa  

Atendido. 
 

1.8 P. 94 – Figura 58: Alterar numeração, figura 58 ficou na frente da figura 57.  

Atendido. 
 

1.9. P. 105 – Figura 65 – indicar os nomes das ruas nas plantas dos térreos e as linhas de corte.  

Atendido. 
 

1.10. P. 116 – Corrigir a palavra “referências” que saiu errada na Legenda n. 4.    

Atendido. 
 

1.11. P. 123 – Figura 73 – Quanto à organização espacial, consideramos atendido conforme justificativas 
encaminhadas. Explicar sobre a adoção do recuo frontal para este projeto. e incluir informações sobre quais 
dispositivos legislativos do Plano Diretor Estratégico e LUOS que possibilitam a ocupação do recuo frontal e as 
contrapartidas.   

Atendido. Final da p122. 
 

1.12. P. 126 – Figura 76 – Faltou incluir a legenda de identificação dos ambientes a exemplo dos outras plantas.  

Atendido. 
 

1.13. P. 133 – Figura 83 – Primeiro Subsolo: Incluir uma numeração de identificação da gama de espaços 
possíveis neste andar e indicar em legenda.  

Atendido. 
 

1.14. P. 135 – Figura 85 – Terceiro Subsolo: Incluir uma numeração no pavimento para identificar a gama de 
espaços possíveis neste andar e indicar em legenda.  

Atendido. 
 

1.15. P. 136 – Nota lateral – Letra maiúscula no início da Frase e incluir a palavra “e”: “O estudo em questão foi 
realizado antes de ser definido pela Universidade “e ” que o imóvel [...]”.  Retirar os pontos finais a mais no final 
desse texto.  

 Atendido. Reformulou-se a frase para melhorar sua compreensão: “
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PLANO TEMÁTICO 3 - DESENHO URBANO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE  
2.1. P. 4 – Corrigir nos créditos deste Plano Temático o nome do Arq. Lucian, na Equipe do Campus São Paulo. 
Lucian De Paula Bernardi (Equipe de Fiscalização - a partir de 2018), Com o “De” maiúsculo. Verificar em todos 
os outros cadernos do PDInfra do Campus São Paulo.   

Atendido. Alterado também nos PT02, PT04 e PT05. 
 
 
 

PLANO TEMÁTICO 4 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS  
3.1. Item 5.2.2 - Problema no fechamento dos documentos, várias páginas (234, 267 em adiante) não 
carregaram as imagens. Atendido com o reenvio da versão completa do PT04 em 04/11/2020.  

 OK. Atendido. 
 
 
 

PLANO TEMÁTICO 5 - CAMPUS SUSTENTÁVEL  
4.1. 6.5.3. P. 118. Rever a identificação de resíduos químicos. Segue o comentário que a MPS deveria ter 
seguido:   
“Os resíduos químicos devem ser identificados conforme ABNT NBR 16725/2014, ABNT NBR 14725-3/2017 
(Sistema Global Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos - GHS - Globally Harmonized 
System of Classification and Labeling of Chemicals) e ABNT NBR 10004/2004. Se for necessária informação para 
transporte, os resíduos químicos devem ser identificados também de acordo com a ANTT Res. nº 5232/2016 e a 
ABNT NBR 7500/2017”.  
Pictograma do GHS:  

  
Atendido 
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PLANO DE INVESTIMENTOS  
4.3. 7.11 P. 53 - Incluir uma nota atualizando número total de contratos de Aluguel em vigor em Abril/2020. 
Será encaminhada informação atualizada dos imóveis alugados do Campus São Paulo.   

Atendido. Recebemos as informações de Andre Higa referente aos imóveis alugados em Dezembro de 2020 
existem 14 imóveis alugados. 
 

4.4. 7.22 Pág. 70-71. Quadro de cenários. Apesar de definir os três tipos de cenários diferentes, os valores 
apresentados em cada um deles são exatamente iguais, o que dificulta à Universidade a tomar uma decisão de 
acordo com o contexto projetado (pessimista, neutro e otimista). Rever a apresentação do quadro e 
informações dos cenários.  

Conforme decidido e trabalhado nas reuniões de imersão o quadro de cenário apresenta diferentes contextos 
referentes à possibilidade de implantação dos itens trabalhados (conforme descrito na página 69). Neste 
sentido não varia o valor de cada item, mas sim o total necessário para realizar as ações elencadas para cada 
cenário, conforme apontado na pg 71 (Cenário 1 pessimista - 44.287.317,22; Cenário 2 - 98.805.979,92  e 
Cenário 3 - 693.871.284,13).   

 
 
 
Sem mais para o momento, 
Atenciosamente, 

São Paulo, 05 de Dezembro de 2020 
 
 

 

___________________________________ 
MPS Associados Ltda. 

Dr. Jonathas Magalhães Pereira da Silva 


