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Pró-reitoria de Administração 
atua para otimizar serviços
Entre as principais propostas para o setor estão a desburocratização de documentos, a melhoria de processos e o treinamento de pessoal 

N
úcleo chave da Uni-
versidade de Tauba-
té, responsável por 
executar os serviços 

que dão suporte para a Institui-
ção, a Pró-reitoria de Adminis-
tração (PRA) atua em diferentes 
frentes com o objetivo de me-
lhorar e ampliar as ações reali-
zadas e trazer economia para a 
Instituição. 

Desde fevereiro, a PRA é 
conduzida interinamente pelo 
Vice-reitor, Prof. Dr. Isnard de 
Albuquerque Câmara Neto, que 
pretende acumular as funções 
por um prazo de 90 dias. Entre 
as principais metas do Pró-reitor 
estão a otimização de processos, 
o treinamento de profissionais e 
a desburocratização de proce-
dimentos, além da manutenção 
das boas práticas já vigentes. 

Pró-reitoria com o maior nú-
mero de servidores da UNITAU, a 
PRA é responsável, por exemplo, 
pelos serviços de manutenção 
predial, de segurança, de licita-
ções e de compras e pela Área 
de Recursos Humanos. “A PRA é 
por excelência uma Pró-reitoria 
servidora, que atende as demais 
Pró-reitorias, Departamentos e 
setores da Universidade”, afirma 
o Vice-reitor. 

MelhoriAs
Para otimizar o fluxo de do-

cumentos na PRA, novos pro-
cedimentos foram implantados, 
assim como novas atribuições 
foram dirigidas às Diretorias. 

Prof. isNard e eNgeNheiro da dom, marcos loPes, com Projeto do bom coNselho
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Para a de Obras e Manutenção 
(DOM), foi reformulado o proces-
so de aprovação e de realização 
de projetos. 

“O projeto inicial era por vezes 
submetido a diversas alterações, 
o que acabava por atrasar alguns 
serviços. Estamos buscando um 
procedimento uniformizado para 
que isso não aconteça mais”, 
explicou o Pró-reitor. A proposta 
é que, com as medidas implan-
tadas, os serviços aconteçam de 
forma mais rápida.  

No sentido de garantir eco-
nomia para a Universidade, o 
modelo de estoque também é 
revisto, com a proposta de man-
ter armazenado um número mí-

nimo de insumos que garantam 
o funcionamento adequado das 
atividades da UNITAU. 

Ainda no objetivo de trazer 
economia para a Instituição, 
contratos vigentes com fornece-
dores serão amplamente anali-
sados e, se necessário, revistos. 

obrAs e serviços
O Prof. Isnard afirma que a 

oferta de treinamento para os 
servidores “é quase uma obses-
são” devido ao reflexo positivo 
no trabalho que a qualificação 
proporciona. Neste sentido, fun-
cionários da DOM já participa-
ram de um curso relacionado a 
edificações e já estão previstos 

cursos relacionados às áreas de 
licitações e compras. 

Entre as obras previstas está 
a construção do novo prédio da 
Medicina, que abrigará salas de 
aulas e visa atender o ingresso 
de alunos no meio do ano. 

A adequação dos prédios 
para garantir acessibilidade 
também é uma das metas do 
Pró-reitor. “Acessibilidade é um 
dos temas mais pertinentes 
atualmente, temos previstas tan-
to obras de maior envergadura 
quanto serviços no dia a dia, de 
acordo com a disponibilidade de 
recursos”, finaliza Prof. Isnard. 
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