
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO 

OUTUBRO/2016 

No corrente mês foram realizadas 64 solicitações através do formulário eletrônico, havendo também 

31 serviços pendentes até o mês anterior totalizando assim 95 serviços trabalhados em outubro.  Destacamos 

que das solicitações feitas este mês, 21foram identificados pela equipe da Prefeitura do Campus; isto implica 

dizer que 43 dessas solicitações vieram da comunidade acadêmica. Sendo que foram conclusos 55 serviços 

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

segundo quadro. 

De todas as solicitações feitas em outubro, 09 delas ainda não puderam ser conclusas, todavia 

faremos o possível para serem efetuadas em novembro, 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 outubro. 



 

DATA SERVIÇO  LOCAL 

03/10 
Substituídas lâmpadas queimadas Bloco D (RT) - C.A. de Design 

03/10 
Manutenção em tomada que estava com problema Bloco D (RT) - C.A. de Design 

05/10 Reparado vazamento que estava causando infiltração na parede. Bloco C - (RT) - Lageo 

05/10 Podagem e irrigação de plantas Áreas comuns (RT) 

05/10 Manutenção em cadeira giratória que estava danificada Bloco D (RT) - C.A. de Ecologia 

06/10 
Trocadas lâmpadas/reatores queimados 

Residências - (RT)- Residência ao lado do RU, 

primeiro quarto a esquerda. 

06/10 
Podagem e irrigação de plantas Áreas comuns (RT) 

07/10 Descascadas as paredes que estavam mofando nas salas de aula 

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

07/10 Manutenção em aparelho de ar-condicionado Bloco A - (RT) - Sala R.A. 101 

07/10 
Manutenção em ar-condicionado que não estava ligando Bloco C - (RT) sala RA 102 

07/10 Manutenção em aparelho de ar-condicionado Bloco G - (RT) - DEMA 

07/10 Reparo em vazamento de ar-condicionado Bloco A - (RT) Sala RA 202 

07/10 
Podagem e irrigação de plantas Áreas comuns (RT) 

10/10 
Manutenção em caixa de descarga que estava com vazamento 

Bloco I (RT) - Banheiro masculino do bloco da 

Assessoria Administrativa 

10/10 Podagem e irrigação de plantas Áreas comuns (RT) 

10/10 
Montagem de estantes de ferro Bloco I(MM) - Sala de Extensão 

11/10 Manutenção em aparelho de ar-condicionado que não estava 

resfriando corretamente 
Bloco B (MM) - Sala MB 101 

11/10 Manutenção em aparelho de ar-condicionado que não estava 

resfriando corretamente 
Bloco C (MM) - Sala MB 101 

11/10 Manutenção em aparelho de ar-condicionado que não estava 

resfriando corretamente 
Bloco C (MM) - Sala MB 102 

11/10 Manutenção em aparelho de ar-condicionado que não estava 

resfriando corretamente 
Biblioteca (RT) 

11/10 Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava com 

vazamento  
Bloco A (RT) -Sala RA 204 

11/10 Manutenção em aparelho de ar-condicionado que não estava 

ligando 
Bloco A (RT) -Sala RA 201 

11/10 Manutenção em aparelho de ar-condicionado que não estava 

ligando 
Bloco A (RT) -Sala RA 202 

11/10 
Manutenção em engate flexível que estava danificado 

Bloco G (RT) - Banheiro masculino do piso 

inferior 

11/10 Substituída torneira danificada no jardim  Prefeitura (RT) 

11/10 
Substituída torneira danificada no jardim  Bloco C (RT) 

13/10 Manutenção em aparelho de ar-condicionado que não estava 

ligando 
Bloco A - (RT) - Sala RA 102 

13/10 Podagem e irrigação de plantas Áreas comuns (RT) 

13/10 
Trocada fechadura por modelo interno Bloco D - (RT) - CA de matemática 

14/10 
Podagem e irrigação de plantas Áreas comuns (RT) 

17/10 Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava com 

ruído anormal Bloco G (RT) - Coordenação de Antropologia 



 
17/10 

Reparado sifão que estava vazando 
Biblioteca (RT) - Banheiro Feminino 

17/10 
Manutenção em cadeiras que estavam quebradas Biblioteca - (RT) 

17/10 Podagem e irrigação de plantas 
Áreas comuns (RT) 

18/10 Manutenção em aparelho de ar condicionado que estava com 

defeito 
Bloco A (RT) - Sala R.A 102 

18/10 Reparada caixa de descarga que estava vazando  Bloco J (RT) - Banheiro masculino administrativo 

18/10 
Reparada caixa de descarga que estava vazando Bloco J (RT) - Banheiro feminino administrativo 

18/10 
Podagem e irrigação de plantas Áreas comuns (RT) 

19/10 Retirados materiais Elétricos em desuso para aproveitamento 

interno 
Prédio de Pós-graduação (em construção) 

19/10 Retirados materiais hidráulicos em desuso para aproveitamento 

interno 
Prédio de Pós-graduação (em construção) 

19/10 
Reparada caixa de descarga que estava vazando Bloco E (RT) - Banheiro inferior feminino 

19/10 
Podagem e irrigação de plantas Áreas comuns (RT) 

20/10 
Manutenção em forro de PVC que havia caído Bloco I (MM) - Sala do PIBID 

20/10 
Manutenção em caixa de descarga que estava vazando 

Bloco J(RT) - Banheiro feminino da assessoria 

administrativa 

20/10 Manutenção em três tomadas que não estavam passando corrente Bloco G (RT) - Coordenação de Matemática 

20/10 Manutenção em aparelho de ar-condicionado que não estava 

gelando, apenas ventilando 
Bloco G (RT) - Coordenação de Ecologia 

20/10 Realizados dois cortes em uma "folha" de madeira (80cm de 

largura) e fixação delas na bancada. 
Bloco C (RT) - Laboratório de Ecologia Química. 

21/10 Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava 

apresentando muito barulho 
Bloco D - (MM) - Sala DCSA 

21/10 
Trocadas lâmpadas Bloco D - (MM) Departamento de Letras 

21/10 Limpeza de folhas secas nos gramados do campus Áreas comuns (RT) 

25/10 
Raspadas as paredes mofadas Bloco A (RT) - Sala RA 101 

25/10 Raspadas as paredes mofadas Bloco A (RT) - Sala RA 102 

25/10 
Raspadas as paredes mofadas Bloco A (RT) - Sala RA 104 

25/10 Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava com 

ruído anormal 
Bloco C (RT) - Sala RC 201 

25/10 Limpeza e teste de funcionamento no aparelho de ar-

condicionado 
Bloco A (RT) - Sala RA 101 

25/10 Limpeza e teste de funcionamento no aparelho de ar-

condicionado 
Bloco A (RT) - Sala RA 102 

25/10 Limpeza e teste de funcionamento no aparelho de ar-

condicionado 
Bloco A (RT) - Sala RA 104 

25/10 Limpeza e teste de funcionamento no aparelho de ar-

condicionado 
Direção de Centro (RT)  

25/10 Limpeza e teste de funcionamento no aparelho de ar-

condicionado 
Secretaria do Centro (RT)  

25/10 
Manutenção em caixa de descarga Bloco I - (RT) Banheiro Masculino 

26/10 Raspadas as paredes mofadas Bloco A (RT) - Sala RA 105 

26/10 Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava com 

ruído anormal 
Bloco C (RT) - Sala RC 201 

26/10 Limpeza e teste de funcionamento no aparelho de ar-

condicionado 
Bloco A (RT) - Sala RA 105 



 

 

 

         Quadro 2 - Explanação quantitativa dos números de manutenção do mês de outubro. 
Solicitações da equipe da Prefeitura do campus IV 21 

Solicitações de outros setores 43 

Quantidade total de solicitações do mês de outubro 64 

Quantidade total de solicitações pendentes até o mês de setembro 31 

Quantidade total de solicitações eletrônicas trabalhadas no corrente mês 95 

Solicitações não conclusas de outubro 09 

SERVIÇOS CONCLUSOS NO CORRENTE MÊS 55 

                                                                  Fonte: Equipe da Prefeitura do Campus IV. 

 

26/10 

Reparadas as torneiras de bebedouros que apresentavam defeito Bloco C- Laboratórios (Rio Tinto) - Bebedouro 

26/10 

Reparada caixa de descarga acoplada que estava defeituosa 

Bloco B - Design(Rio Tinto) - Banheiro 

masculino 

26/10 

Trocada caixa sanitária de sobrepor que apresentava vazamento 

Bloco C- Laboratórios (Rio Tinto) - Banheiro 

inferior feminino 

26/10 
Limpeza de folhas secas nos gramados do campus Áreas comuns (RT) 


