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Público Alvo:
Profissionais da área de manutenção, supervisores e líderes de equipes de manutenção. 
 
Apresentação:
 
O programa do II Seminário de manutenção - Sustentabilidade na UFG está pautado em
cuidados que visam o desenvolvimento sustentável – tanto ambiental quanto social. 
O conceito básico de sustentabilidade remete aos esforços em preservar o meio ambiente
ao não comprometer os recursos naturais e, tampouco, em agredir o ecossistema por
meio de nossa capacidade produtiva, pois o verdadeiro desafio é identificar que a
capacidade produtiva só tem aumentado, ao longo dos anos, junto com a necessidade em
desenvolver sem esgotar ou desgastar o planeta onde vivemos, ou seja, sustentabilidade
contribui com o nivelamento entre a produtividade e a economia no consumo de recursos. 
 
Objetivos: 
 
• Melhorar a economicidade, tornando a manutenção e a sustentabilidade uma atividade
geradora de ganhos financeiros dentro da UFG, sem destruir o meio ambiente e sem
esgotar os recursos naturais, prevenindo falhas, melhorando a confiabilidade.
 
• Conscientizar e reduzir o desperdício de recursos naturais, bem como na implementação
de energias renováveis para abastecer a UFG – como a energia eólica ou solar.
 
Metodologia: 
 
Durante o seminário serão realizados trabalhos e dinâmicas em grupos com aplicações
práticas utilizando técnicas modernas de apresentação na parte teórica e de debates e
defesa de soluções na parte prática.
 
Programação:
 
7:30h às 7:50h - Solenidade de Abertura
Diretor de manutenção: Edberto Fava Bueno
Secretário da SEINFRA: Marco Antônio Oliveira
 
7:50h às 8:00h - Temática I - Apresentação do vídeo sobre a estrutura da SEINFRA -
Manutenção de Equipamentos - Hiatha Anderson Ferreira Santos - Coordenador
Técnico
 



8:00h às 8:10h - Apresentação do Vídeo 1 - Estrutura da SEINFRA - Manutençãode
Equipamentos
 
8:10h às 8:40h - Espaço para depoimentos de servidores da SEINFRA referente a cada
serviço apresentado durante o vídeo.
 
8:40h às 8:50h - Temática II - Apresentação do vídeo sobre a estrutura da SEINFRA -
Manutenção Predial - Carlos Leandro Borges da Silva - Coordenação de Manutenção
Predial
 
8:50h às 9:00h - Apresentação do Vídeo 2 - ESTRUTURA DA SEINFRA
MANUTENÇÃO PREDIAL
 
9:00h às 9:30h - Espaço para depoimentos de servidores da SEINFRA referente a cada
serviço apresentado durante o vídeo.
 
9:30h às 9:45h - Considerações sobre a Temática II - REDEFINIÇÃO DOS VÁRIOS
CONCEITOS DE MANUTENÇÃO E SUSTENTABILIDADE 
Palestrante - Me. Murilo Cândido de Oliveira - Tecnólogo em Eletromecânica -
Diretoria de Manutenção/SEINFRA-UFG.
 
09:45h às 10:00h - Intervalo
 
10:00h às 10:30h - Temática III - A ÓTICA DA MANUTENÇÃO SUSTENTÁVEL E A
RESPONSABILIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
Palestrantes: 
José Maurício Ogata - Eng. Agrônomo - Diretor de Meio Ambiente/SEINFRA-UFG.
Professor Dr. Emiliano Lôbo de Godoi - Diretor de Extensão/PROEC-UFG.
 
10:30h às 11:30h -  Palestra - Programa de Eficiência Energética na UFG - Eng. Ivan
Pertile - Deode Energia.
 
11:30h às 12:00h -  Debates da Temática III



13:30h às 14:00h - Temática IV - CAMINHANDO JUNTOS PARA UMA SUSTENTABILIDADE
E ECONOMICIDADE: A MANUTENÇÃO E DO USO DE ENERGIA ELÉTRICA 
Palestrante: Me. Manfred Schaitl - Eng. Eletricista - Diretoria de Obras - SEINFRA/UFG. 
 
14:00h às 14:20h - Temática V - APRESENTAÇÃO DA CISSP DA SEINFRA Palestrante:
Cecílio Rocha da Silva - Eng. Civil - Diretoria de Manutenção - SEINFRA/UFG
 
14:20h às 15:30h - TRABALHO EM GRUPO
 
EQUIPE I - Como gerir de forma eficaz a distribuição e organização da Ordem de serviço na
UFG?
 
Equipe II - Porque a manutenção e a sustentabilidade na UFG precisa deixar de ser apenas
eficiente para se tornar eficaz? 
 
Equipe III - Porque a compra é uma importante engrenagem para o bom funcionamento da
manutenção?
 
Equipe IV - Qual a importância do gestor de manutenção no processo da comunicação para a
manutenção?
 
Equipe V - Qual a relevância  da interação entre o pedido e o setor de compras  para a boa
manutenção?
 
Equipe VI - a cultura organizacional da manutenção favorece a otimização de tempo e o
distensionamento entre os diversos atores durante o processo da manutenção?
 
Equipe VII - o bom relacionamento do servidor durante a execução da manutenção otimiza tais
atividades?
 
15:30h às 15:45h - Intervalo 
 
15:45h às 16:30h - Painel integrado: apresentação das atividades desenvolvidas dos trabalhos
em equipe. 
 
16:30h às 17:00h - Conclusão do II seminário de manutenção - Sustentabilidade na UFG.
 
 Equipe Organizadora:

Secretário de Infraestrutura – UFG
Marco Antônio Oliveira

Diretoria de Manutenção - SEINFRA/UFG
Edberto Fava Bueno

José Mariano L.Fonseca
Eric Lúcio S. Rodrigues


