
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO 

DEZEMBRO/2016 

No corrente mês foram realizadas 59 solicitações através do formulário eletrônico, tendo mais 26 de 

outros meses totalizando assim 85 solicitações trabalhadas durante o mês de dezembro.  Destacamos que 

dessas, 61 foram solicitadas pela equipe da Prefeitura do Campus; isto implica dizer que 24 dessas 

solicitações vieram da comunidade acadêmica. Sendo que foram conclusos 69 serviços de manutenção, 

conforme descrito no quadro 1. Pode-se acompanhar esses dados mais detalhados no segundo quadro. 

De todas as solicitações trabalhadas em dezembro, 16 delas ainda não puderam ser conclusas, todavia 

faremos o possível para serem efetuadas em janeiro de 2017, 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 dezembro. 

DATA SERVIÇO  LOCAL 

01/12 Irrigação dos gramados Campus de Rio Tinto 

02/12 
Irrigação dos gramados Campus de Rio Tinto 

05/12 Irrigação dos gramados Campus de Rio Tinto 

07/12 Limpeza no aparelho de ar condicionado Direção de Centro - RT 

07/12 Irrigação dos gramados Campus de Rio Tinto 

09/12 Fixada persiana que estava caída Coordenação de ecologia - RT 

09/12 
Colocada a tomada que estava faltando Sala da assessoria administrativa - RT 

09/12 Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava com 
muito ruído e resfriando pouco o ambiente Sala da assessoria administrativa - RT 

09/12 Irrigação dos gramados  Campus de Rio Tinto 

09/12 
Fixada canaleta que estava solta Sala da assessoria administrativa - RT 

14/12 Consertado aparelho de ar-condicionado que estava derramando 

água Bloco A - (RT) - Sala RA 104 

14/12 
Manutenção em aparelho que não estava resfriando corretamente Bloco A - (RT) - Sala R.A 106 

14/12 Consertado ar-condicionado que estava apresentando muito 

barulho Bloco A - (RT) - Sala R.A 206 

14/12 Irrigação dos gramados Campus de Rio Tinto 

15/12 Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar- 

condicionado Bloco A - (RT) - Sala R.A 101 

15/12 Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar- 

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

15/12 Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar- 

condicionado Bloco A - (RT) - Sala R.A 103 

15/12 Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar- 

condicionado Bloco A - (RT) - Sala R.A 104 

15/12 Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar- 
condicionado Bloco A - (RT) - Sala R.A 105 

15/12 Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar- 

condicionado Bloco A - (RT) - Sala R.A 106 

16/12 Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar- 

condicionado Bloco A - (RT) - Sala R.A 201 

16/12 Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar- 

condicionado Bloco A - (RT) - Sala R.A 202 

16/12 Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar- 

condicionado Bloco A - (RT) - Sala R.A 203 

16/12 Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar- 

condicionado Bloco A - (RT) - Sala R.A 204 

16/12 Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar- 

condicionado Bloco A - (RT) - Sala R.A 205 

16/12 Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar- 

condicionado Bloco A - (RT) - Sala R.A 206 

16/12 
Manutenção em descarga que estava com vazamento Bloco D - (RT) - Banheiro Masculino 

19/12 
Distribuídos os extintores em seus respectivos locais Campus de Rio tinto 

19/12 
Trocada as lâmpadas queimadas Sala da secretaria - (RT) 

19/12 

Colocado o refletor na posição correta Bloco B –Design (Rio Tinto) 

19/12 Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar- 

condicionado Bloco E - RT- Sala R.E 101 

19/12 Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar- 

condicionado Bloco E - RT- Sala R.E 102 



 
19/12 Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar- 

condicionado Bloco E - RT- Sala RE 103 

19/12 Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar- 

condicionado Bloco E - RT- Sala RE 104 

19/12 Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar- 

condicionado Bloco E - RT- Sala RE 105 

19/12 Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar- 

condicionado Bloco E - RT- Sala R-106 

19/12 
Manutenção em refletor que estava queimado Residência Universitária primeiro dormitório 

20/12 
Trocadas as lâmpadas queimadas  Bloco D - (RT) - sala do DCSA 

20/12 
Manutenção de ar-condicionado 

Bloco D - (MM) - Sala do Departamento de 

Educação 

21/12 
Manutenção em ar-condicionado que estava com defeito Bloco C - (RT) - LABEV 

21/12 Irrigação dos gramados Campus de Rio Tinto 

22/12 
Trocadas as lâmpadas queimadas Bloco D - (RT) - sala do DCSA 

23/12 Consertado o refletor que estava queimado Residências universitárias- (RT) 

23/12 Consertado e feito reposicionamento adequado do refletor 

queimado Bloco de Design 

23/12 Instalada tomada na parede exclusiva para o switch. Bloco C- Lab 1 - (RT) - DCX 

23/12 
Substituição de lâmpadas queimadas Bloco A - (RT) - Hall De entrada 

23/12 Irrigação dos gramados  Campus de Rio Tinto 

26/12 Limpeza e inspeção visual nos componentes Bloco A - (Rio Tinto ) - Painel do Hall de entrada 

26/12 
Limpeza e inspeção visual nos componentes 

Bloco A -(Rio Tinto) - Painel elétrico localizado 

na parede que fica para a rua de acesso 

26/12 
Limpeza e inspeção visual nos componentes 

Bloco A - (Rio Tinto) - Painel elétrico localizado 

na parede externa que fica perto da mata 

26/12 
Limpeza e inspeção visual nos componentes 

Bloco B –Design (Rio Tinto) - Painel elétrico do 

hall de entrada 

26/12 
Limpeza e inspeção visual nos componentes 

Bloco C- Laboratórios (Rio Tinto) - Painel 

elétrico de ar-condicionado embaixo da escada 

26/12 
Limpeza e inspeção visual nos componentes 

Bloco C- Laboratórios (Rio Tinto) - Painel 
elétrico de computadores embaixo da escada 

26/12 
Limpeza e inspeção visual nos componentes 

Bloco C- Laboratórios (Rio Tinto) - Painel 

elétrico do corredor inferior 

26/12 
Limpeza e inspeção visual nos componentes 

Bloco C- Laboratórios (Rio Tinto) - Painel 

elétrico do corredor superior 

26/12 
Limpeza e inspeção visual nos componentes 

Bloco C- Laboratórios (Rio Tinto) - Painéis 

elétricos dos laboratórios do piso superior 

26/12 
Limpeza e inspeção visual nos componentes 

Bloco C- Laboratórios (Rio Tinto) - Painéis 

elétricos dos laboratórios do piso inferior 

26/12 
Limpeza e inspeção visual nos componentes 

Bloco D -Centros Acadêmicos(Rio Tinto) - Painel 

elétrico do corredor 

26/12 
Limpeza e inspeção visual nos componentes 

Bloco E - Central de Aulas 2 (Rio Tinto) - Painel 

elétrico do corredor do piso inferior 

26/12 
Limpeza e inspeção visual nos componentes 

Bloco E - Central de Aulas 2 (Rio Tinto) - Painel 

elétrico do corredor do piso superior 

26/12 
Limpeza e inspeção visual nos componentes 

Bloco F – Laboratórios (Rio tinto) - Painel 

elétrico do corredor do piso inferior 

26/12 
Limpeza e inspeção visual nos componentes 

Bloco G- Coordenações e Departamentos (Rio 

Tinto) - Painel elétrico do corredor do piso 

inferior 

26/12 
Limpeza e inspeção visual nos componentes 

Bloco G- Coordenações e Departamentos (Rio 
Tinto) - Painel elétrico do corredor do piso 

superior 

26/12 
Limpeza e inspeção visual nos componentes 

Bloco G- Coordenações e Departamentos (Rio 

Tinto) - Painéis elétricos das salas de aulas e 

coordenações 



 
 

 

 

 

 

 

 

         Quadro 2 - Explanação quantitativa dos números de manutenção do mês de dezembro. 
Solicitações da equipe da Prefeitura do campus IV 61 

Solicitações de outros setores 24 

Quantidade total de solicitações trabalhadas no corrente mês 85 

Quantidade total de solicitações do mês dezembro 59 

Solicitações não conclusas em dezembro e transferidas para janeiro de 2017 16 

SERVIÇOS CONCLUSOS NO CORRENTE MÊS 69 

                                                                  Fonte: Equipe da Prefeitura do Campus IV. 

 

 

26/12 
 

Limpeza e inspeção visual nos componentes 

 

Bloco J - Gerência Administrativa (Rio Tinto) - 

Painel elétrico do corredor 

26/12 
Limpeza e inspeção visual nos componentes 

Biblioteca - (Rio Tinto) - Painel elétrico do hall 

de entrada 

26/12 
Limpeza e inspeção visual nos componentes 

Biblioteca - (Rio Tinto) - Painel elétrico no canto 

da parede dos aparelhos de ares-condicionados 

26/12 Irrigação dos gramados  Campus de Rio Tinto 

26/12 Trocada a fechadura Bloco de design - (RT) - Sala de volumes 


