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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Memorando-Circular nº 1/2021/UFPR/R/SUINFRA

Ao(À) Sr(a).:
Aos Servidores da UFPR
  

 

Procedimento Operacional Padrão  
Coordenadoria de Manutenção

Superintendência de Infraestrutura 

 

Obje�vo: Diretrizes para as solicitações de serviços de manutenção predial preven�va

 

POP CMA 001 Versão 01 

Elaborado por:  Denis Albert Vaz Nunes Data da Criação: 06/JAN/2021 

Revisado por: Irene Gonçalves de Abreu Calixto Data da Revisão: 06/JAN/2021

Aprovado por: Maisa Umbelino Data de Aprovação: 13/JAN/2021

 

Buscando da maior celeridade e controle aos pedidos de manutenção predial preven�va, a
Superintendência de Infraestrutura ESTABELECE:

Os pedidos de manutenção predial preven�va definidas neste memorando-circular devem ser solicitados
exclusivamente pelo e-mail solicitamanutencao@ufpr.br.

Estão incluídos, portanto, no rol de serviços de manutenção preven�va a serem solicitadas por e-mail:

Relatar mal funcionamento de equipamentos e instalações elétricas e de iluminação;

Solicitar Troca de lâmpadas;

Relatar avarias nas instalações;

Solicitar a manutenção em tomadas e pontos de luz;

Relatar mal funcionamento de instalação hidráulica, inclusive ausência de acessórios de banheiro e
louças sanitárias;

Solicitar concerto de Instalação Hidráulica como ralos, torneiras, registros, pias, bebedouro,
torneiras e sanitários;

Solicitar Desentupimento de ralos, pias e vasos sanitários;

Relatar infiltrações e vazamentos;

Solicitar reparos em alvenarias, reposição de cerâmicas em pequenas quan�dades;
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Solicitar subs�tuição/reparos de portas e janelas;

Solicitar reparo em divisórias (aquisições de novas divisórias devem ser realizadas via processo
eletrônico) e forros;

Solicitar coleta de detritos, folhagem, animais mortos, lixo em latões ou sacos plás�cos;

Solicitar desobstrução de boca de lobo;

Solicitar troca de vidros;

Relatar problemas em coberturas, telhados, calhas e rufos;

Relatar problemas em trincos, cremonas, dobradiças, molas para portas (ferragens em geral);

Programar carregamento e descarregamento (mudanças) de materiais, mobiliários, equipamentos,
utensílios e objetos (em geral de pequeno porte) no âmbito da UFPR;

Programar emprés�mos (reservas) de biombos para fins eventos didá�cos, com as seguintes
informações: nome do evento, servidor responsável, número de telefone de contato, quan�dades
de peças, local de entrega, data e horário de entrega e data de re�rada dos biombos.

Os demais serviços não incluídos neste rol devem ser solicitados via processo eletrônico, �po de processo
"SUINFRA: Solicitação de Manutenção" e devem ser encaminhados para caixa UFPR/R/SUINFRA.

O presente memorando-circular passa a vigorar a par�r da data de sua assinatura.

Peço a colaboração de todas para a divulgação do conteúdo do presente documento.

  

Atenciosamente,

Maisa Umbelino

Superintendente de Infraestrutura em Exercício

Documento assinado eletronicamente por IRENE GONCALVES DE ABREU CALIXTO,
COORDENADOR(A) DA COORDENADORIA DE MANUTENCAO - SUINFRA, em
13/01/2021, às 21:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DENIS ALBERT VAZ NUNES, ASSISTENTE EM
ADMINISTRACAO, em 13/01/2021, às 21:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MAISA UMBELINO, SUPERINTENDENTE DE
INFRAESTRUTURA (EM EXERCÍCIO), em 15/01/2021, às 11:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3234369 e o
código CRC 0F9087D3.
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