
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO 

NOVEMBRO/2016 

No corrente mês foram realizadas 35 solicitações através do formulário eletrônico.  Destacamos que 

das solicitações feitas este mês, 20 foram identificados pela equipe da Prefeitura do Campus; isto implica 

dizer que 15 dessas solicitações vieram da comunidade acadêmica. Sendo que foram conclusos 23 serviços 

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

segundo quadro. 

De todas as solicitações feitas em novembro, 12 delas ainda não puderam ser conclusas, todavia 

faremos o possível para serem efetuadas em dezembro, 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 novembro. 

DATA SERVIÇO  LOCAL 

03/11 Substituído o aparelho de ar-condicionado Bloco E - (RT) - Sala RE 106 

03/11 Manutenção na rede elétrica, pois a mesma encontrava-se dando 

muita queda de energia 
Centro de Vivências- (MM) 

03/11 Manutenção em caixa de descarga que estava vazando Biblioteca - (RT) - Banheiro Feminino 

03/11 Manutenção em torneira com vazamento R.U - (RT) Torneira em frente 

03/11 Substituída torneira defeituosa Portaria (RT) 

04/11 Reparada caixa acoplada que estava vazando Bloco A - (RT) - Banheiro inferior feminino 

04/11 Irrigados os gramados  Campus de Rio Tinto 

04/11 Podagem das copas das árvores Campus de Rio Tinto 

07/11 Trocado o aparelho de ar-condicionado Bloco E - (RT)- Sala RE-104 

07/11 
Manutenção em caixa de descarga que estava entupida Biblioteca (RT) - Banheiro Feminino 

07/11 Irrigação dos gramados  Campus de Rio Tinto 

07/11 Podagem das copas das árvores Campus de Rio Tinto 

08/11 
Substituído o aparelho de ar-condicionado Bloco C - (MM) - Sala MC-103 

08/11 Feita a organização de cabos Labev - (RT) 

08/11 Irrigação dos gramados  Campus de Rio Tinto 

08/11 Podagem das copas das árvores Campus de Rio Tinto 

11/11 Irrigação dos gramados  Campus de Rio Tinto 

11/11 Podagem das copas das árvores Campus de Rio Tinto 

11/11 Desmontada a mesa  Auditório (MM) 

16/11 Substituído aparelho de ar-condicionado Bloco C - (MM) - Sala MC-102 

16/11 
Substituído engate flexível Bloco A - (RT) banheiro feminino superior 

16/11 
Substituição de engate flexível Bloco G - (RT) banheiro feminino superior 

18/11 
Reparo em bebedouro defeituoso Bloco D –Centros-Acadêmicos(Rio Tinto) 

18/11 Irrigação dos gramados  Campus de Rio Tinto 

18/11 Manutenção em cadeiras quebradas Bloco A - RT 

21/11 Retirados os aparelhos de ares-condicionados para realizar 

substituição Coordenação de ecologia 

21/11 
Reparada caixa de descarga. Banheiro Masculino da Biblioteca-(RT) 

22/11 Substituídos aparelhos de ares-condicionados Coordenação de ecologia 

22/11 Irrigação dos gramados Campus de Rio Tinto 

23/11 Manutenção em aparelho de ar-condicionado que não estava 

resfriando adequadamente Bloco C - (MM) - Sala MC-103 

23/11 Irrigação dos gramados 
Campus de Rio Tinto 

28/11 
Irrigação dos gramados 

Campus de Rio Tinto 

29/11 
Substituída as lâmpadas Residência universitária- (RT) - quarto 4 

29/11 
Reparado vazamento do ar-condicionado Bloco A - (RT) - Sala R.A 101 

29/11 Troca de lâmpadas LABEV - (RT) 

29/11 
Reparo em vazamento na caixa de descarga Banheiro Da Biblioteca (RT) 

29/11 Irrigação dos gramados  Campus de Rio Tinto 



 

 

 

         Quadro 2 - Explanação quantitativa dos números de manutenção do mês de novembro. 
Solicitações da equipe da Prefeitura do campus IV 20 

Solicitações de outros setores 15 

Quantidade total de solicitações do mês novembro 35 

Solicitações não conclusas em novembro e transferidas para dezembro 12 

SERVIÇOS CONCLUSOS NO CORRENTE MÊS 23 

                                                                  Fonte: Equipe da Prefeitura do Campus IV. 

 

29/11 
Troca de Fechadura Residência universitária- (RT) - quarto 4 

30/11 
Manutenção em aparelho de ar condicionado com defeito Bloco E - RT -Sala R.E 103 

30/11 
Troca de lâmpadas C.A de Design - RT 

30/11 Irrigação dos gramados Campus de Rio Tinto 


