
 

 

 
 

 
 
 
 

RESOLUÇÃO/CONSUNI Nº 101/2021 
 
 

Aprova o Plano Institucional de Contingência da Unidavi 
 
 

O Presidente do Conselho Universitário do 
Centro Universitário para o Desenvolvimento 
do Alto Vale do Itajaí - Unidavi, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 30, 
do Regimento Geral do Centro Universitário, e, 
de acordo com o Parecer/CONSUNI 011/2021, 

 
 

RESOLVE, 
 
 

Art. 1º. Aprovar o Plano Institucional de Contingência do Centro Universitário 
para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi), conforme anexo. 
 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação e revogam-
se as disposições em contrário, em especial as Resoluções/CONSUNI nº 025/2019 
e nº 037/2019. 
 
 

Rio do Sul, 15 de dezembro de 2021. 
 
 
 

Prof. ALCIR TEXEIRA 
Presidente do CONSUNI 
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PLANO INSTITUCIONAL DE CONTINGÊNCIA – PIC 
 
 
“O Plano de Contingência é um documento onde estão definidas as 

responsabilidades estabelecidas em uma organização, para atender a uma 
emergência e também contém informações detalhadas sobre as características da 
área ou sistemas envolvidos. É um documento desenvolvido com o intuito de treinar, 
organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias às respostas 
de controle e combate às ocorrências indesejadas” (autor desconhecido). 

O Plano Institucional de Contingência (PIC) da Unidavi visa posicionar a 
Instituição diante das prováveis ocorrências de eventos que possam provocar danos 
às pessoas, ao meio ambiente e a bens patrimoniais, inclusive de terceiros, bem 
como, para mitigar os riscos e ameaças que possam afetar a manutenção da 
qualidade dos serviços educacionais prestados e a continuidade de suas atividades. 

Toda área ou departamento de uma organização estão expostos a situações 
anormais em sua rotina e, sempre existe algo que sai do controle. Diante dessas 
situações, é fundamental possuir um Plano de Contingência, o qual deve concentrar-
se nos incidentes de maior probabilidade de ocorrência.  

Na sua essência, o Plano de Contingência deve conter a identificação do 
problema a ser solucionado; saber como, onde e quando ocorre o problema; o que e 
quem irá fazer para que os processos vitais voltem a funcionar plenamente, ou 
parcialmente, porém de modo aceitável num menor espaço de tempo possível - 
evitando assim a paralisação prolongada que possa gerar transtornos ou prejuízos 
materiais.  

O monitoramento contínuo das ações a serem executadas é que oferecerá a 
segurança de que os procedimentos a serem adotados estão de acordo com o que 
foi estabelecido como medida corretiva no controle e combate às ocorrências de 
sinistros. 

A ausência de um Plano de Contingência pode tornar desorientadas e 
ineficazes as ações de correção e eliminação de problemas emergenciais, 
arriscadas, sem garantia de eficácia - geralmente porque são executadas contra o 
relógio, com medidas desesperadas, não testadas e sem planejamento prévio. Já, o 
Plano de Contingência bem elaborado e personalizado de acordo com o contexto 
operacional da Instituição é capaz de garantir um nível de serviço mínimo que 
permita executar aquelas aplicações ou serviços que suportam processos 
considerados vitais e, imprescindíveis, após a ocorrência de um sinistro que afete a 
organização como um todo ou de forma isolada. 

O PIC abrange 05 (cinco) áreas específicas: 
 

I. Plano Institucional de Contingência de Emergência. 
II. Plano Institucional de Contingência de Cheias. 

III. Plano Institucional de Contingência do Departamento de Tecnologia da 
Informação.  

IV. Plano Institucional de Contingência da Biblioteca Física e Virtual. 
V. Plano Institucional de Manutenção e Expansão da Infraestrutura Física. 
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Trata-se de um arcabouço que envolve as principais áreas operacionais e 
garante a sua continuidade diante da possibilidade de que algo aconteça ou não, 
demonstrando a preocupação da Unidavi em manter a sua funcionalidade sem 
afetar a qualidade dos serviços educacionais oferecidos. Garante, ainda, a 
segurança necessária a todos os stakeholders em casos de riscos ou ameaças, bem 
como, para identificar aquilo que pode afetá-la em algum momento futuro a fim de 
que possa se preparar para minimizar efeitos e consequências. 

A partir disso, há algumas possibilidades de ação como: 
 

I. Eliminar a possibilidade de o risco acontecer, preveni-lo ou evitá-lo. 
II. Reduzir a chance de o risco acontecer, mitigando o seu impacto. 

III. Terceirizar os efeitos desse risco, transferindo-o para outros atores. 
IV. Aceitar que o risco pode acontecer, assumindo as suas consequências. 

  
O Plano de Contingência entra em uma situação em que não é possível 

eliminar o risco. É usado em situações em que, por mais que se reduza a chance de 
que o risco aconteça, sempre haverá uma possibilidade de incidência, mesmo que 
pequena e bem monitorada. Dessa forma, mesmo atuando preventivamente, é 
preciso fazer mais e buscar novas formas para contornar seus efeitos perversos, 
tanto para a reputação da organização quanto para o seu funcionamento normal, ou 
mesmo, colocando em risco as pessoas que trabalham para a mesma. 

 É preciso entender que todos os riscos trazem consequências indesejáveis e, 
por isso, devem ser gerenciados. Cada qual deve ser tratado com todo o cuidado e 
de acordo com as suas peculiaridades. Assim, quando o impacto é muito alto e a 
probabilidade de ocorrência também, mesmo trabalhando muito fortemente na 
prevenção, não dispensa a possibilidade de se ter um “Plano B” caso o risco venha 
a se caracterizar. Um plano que ajude a Instituição a lidar da melhor forma possível 
com os efeitos da incidência do risco: essa é a essência de um Plano de 
Contingência. 

 Convém ressaltar que os Planos de Contingência são mais frequentemente 
ligados a acontecimentos negativos, como grandes perdas e danos. Entretanto, é 
possível criar Planos de Contingência para fatores positivos, apesar de, 
normalmente, já estarem contemplados no orçamento operacional e Planejamento 
Estratégico Institucional. Contudo, como o próprio nome já o define, é elaborado 
para lidar com as consequências de um risco, seja ele ameaça ou oportunidade. 

 O Plano de Contingência, além de minimizar danos, também objetiva manter 
a tranquilidade no ambiente em momentos de emergência ou sinistralidade, focando, 
dessa forma, em ações primordiais. Para isso é fundamental que se promova um 
treinamento sobre o Plano de Contingência, incluindo simulações, exercícios e tudo 
o que for necessário para conter os efeitos nefastos, ou muito graves, em que as 
pessoas, sem ele, teriam dificuldades em contornar. Portanto, a divulgação plena em 
toda a instituição é imprescindível para o seu sucesso. As pessoas têm de estar 
conscientizadas a respeito de sua necessidade e importância, além de saber como 
executá-lo com eficácia e prontidão. 

Vivemos em um mercado dinâmico, que muda velozmente em decorrência 
dos avanços tecnológicos e sociais e, nesse aspecto, o Plano de Contingência é 
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uma ótima ferramenta para o posicionamento da empresa orientando-a nas ações 
de riscos e ameaças, caso venham a acontecer. O PIC da Unidavi visa abranger 
todos os eventos que possam afetar o funcionamento da sua atividade fim e as 
pessoas envolvidas. 
 
Empresa: Fundação Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - 
Fundação Unidavi 
Endereço: Rua Dr. Guilherme Gemballa, nº 13   
Bairro: Jardim América 
Cidade: Rio do Sul 
Estado: Santa Catarina 
CEP: 89.160-932 
CNPJ: 85.784.023/0001-97 
Inscrição estadual: Isento 
Atividade: Ensino 
Classificação: Escolar geral 
Grau de Risco: Leve 
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1 PLANO INSTITUCIONAL DE CONTINGÊNCIA DE EMERGÊNCIA 
 

1.1 INFORMAÇÕES GERAIS 
 
Este Plano de Emergência foi elaborado seguindo prescrições da IN 

031/DAT/CBMSC editada em 28/03/2014 e NBR 15219:2006. 
Foram elaboradas as plantas de emergência que serão posicionadas em 

conformidade com orientações da IN 031/DAT/CBMSC, 2014. 
Este Plano foi elaborado por: Minatti Engenharia Ltda – CNPJ: 

30.591.919/0001-68 - Rua João Nascheweng, 385, Bairro Bremer – CEP: 89161-218 
- Rio do Sul – SC; minattiengenharia@gmail.com; fone (47) 9 91193222 
 
1.1.1 Descrição da planta 

 

 Localização: Urbana 

 Construção: Alvenaria 

 Distância do Corpo de Bombeiros: 1,0 Km 

 Meios de ajuda externa: Corpo de Bombeiros (Fone 193), SAMU (Fone 192) e 
Polícia Militar (Fone 190). 

 
1.1.2 Dimensões 

 

 1 bloco com 6 pavimentos (Bloco Principal)  

 1 bloco com 5 pavimentos (Bloco das Engenharias)  

 1 bloco com 3 pavimentos (Biblioteca)  

 1 bloco com 1 pavimento (estúdio)  

 1 bloco com 1 pavimento (ginásio)  

 1 bloco com 1 pavimento (vestiário)  

 1 bloco com 2 pavimentos (garagem e gerador) 

 Área total – 23.156,96m². 

 1 bloco com 2 pavimentos (Psicologia)  

 Área de 400,50m² 

 1 bloco com 3 pavimentos (NPJ)  

 Área de 1.296,37m² 

 1 bloco com 4 pavimentos (Bloco da Saúde) 

 Área de 6.740,36m². 

 Área total construída: 31.594,19m². 
 
1.1.3 Ocupação 

 
Escolar geral (escolas de Ensino Fundamental, Médio ou Superior, creches, 

jardins de infância, maternal, curso supletivo, curso pré-vestibular e congêneres, 
(conforme Art. 115 da IN 001/DAT/CBMSC – 2015). 
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1.1.4 População 
 

 Fixa: 170 pessoas 

 Flutuante: Servidores docentes: 200 

 Alunos:  
 Matutino: 

 
Segunda-feira a sexta-feira: 475 alunos 

 
 Vespertino: 

 
Segunda-feira a sexta-feira: 379 alunos 
 

 Noturno: 
 
Segunda-feira a quinta-feira: 2.493 alunos 
Sexta-feira: 2.610 alunos 
Sábado: 180 alunos. 

 
1.1.5 Características de funcionamento 

 

 Segunda a sexta-feira das 07h30 às 22h. 

 Sábados das 08h às 17h30. 
 
1.1.6 Recursos humanos 

 

 Brigada de incêndio voluntária composta por 32 membros. 

 Brigadistas particulares: 04. 
 
1.1.7 Recursos Materiais 

 

 Extintores de incêndio portáteis 

 Sistema de hidrantes 

 Iluminação de emergência 

 Alarme de incêndio 

 Saídas de emergência (identificadas nas Plantas de Emergência) 

 Sistema de proteção contra descargas atmosféricas 

 Instalação de gás combustível  

 Sinalização para Abandono de Local. 
 
1.2 INTRODUÇÃO 

 
Em virtude do grande número de vítimas que os incêndios têm causado nos 

locais de maior concentração humana, além dos prejuízos materiais, perda de 
produção e tendo como causa na sua maioria a falta de conhecimento das rotas de 
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fuga, saídas de emergência, noções básicas de como agir em casos de emergência, 
se faz necessário o planejamento e a execução de exercícios de abandono de 
emergência. 
 
1.3 OBJETIVOS 

 

 Preparar os funcionários, alunos e a brigada de incêndio voluntária para um 
rápido e eficiente abandono da edificação, em caso real de incêndio ou 
qualquer outra emergência que possa colocar em risco a integridade física de 
seus ocupantes. 

 Estabelecer diretrizes básicas para um rápido e seguro controle de situações 
de emergência e/ou risco iminente, bem como orientar os colaboradores, 
alunos e visitantes, aos procedimentos corretos diante destas situações. 

 Fornecer subsídios às equipes de emergência a fim de que as mesmas 
possam controlar o mais rápido possível as situações de emergência, 
minimizando as perdas. 

 
1.4 APLICAÇÃO 

 
Este Plano de Emergência aplica-se a todas as situações de emergência que 

possam vir a ocorrer na Unidavi.  
 
1.5 EMERGÊNCIA 

 
Entende-se por emergência todo evento não planejado que pode causar 

morte ou lesões sérias aos funcionários, alunos, terceiros, fornecedores, à 
comunidade ou que pode interromper as operações da Instituição, causar danos 
ambientais ou ameaçar as finanças, a credibilidade e a imagem da Unidavi. 
 
1.6 ORGANIZAÇÃO 
 
1.6.1 Coordenador do Plano de Emergência 

 
O coordenador do Plano de Emergência na Instituição será o Técnico de 

Segurança do Trabalho; o coordenador do Departamento Pessoal; ou, na sua 
ausência, uma pessoa previamente por ele designada. 

 
1.6.2 Brigada de emergência 

 
A Unidavi possui 04 Técnicos de Segurança do Trabalho, 04 brigadistas 

Particulares, 32 Brigadistas voluntários devidamente capacitados pela IN 
028/DAT/CBMSC, formada por colaboradores de vários setores da Instituição. 
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1.7 ALERTA DE EMERGÊNCIA 
  
Diante de uma situação de emergência, seja um princípio de incêndio ou em 

casos de primeiros socorros, qualquer pessoa presente na edificação deverá alertar 
o ocorrido através das botoeiras de emergência ou ligar para o ramal 6011, onde 
será acionada a Brigada de Emergência (esta orientação está nas plantas de 
emergência). 

Os contatos telefônicos devem ser feitos de modo com que as mensagens 
sejam transmitidas com o máximo de clareza e objetividade possível. 

 
1.7.1 Alarmes para emergências 

 
1.7.1.1 Acionamento da brigada 

 
Para atendimentos menos complexos, mal súbito ou quando envolva apenas 

uma vítima, sem a necessidade de evacuação da edificação, a brigada será 
acionada pelo ramal 6011 - onde a recepcionista irá receber a chamada e 
imediatamente irá passar a informação via rádio aos Brigadistas para atenderem a 
ocorrência. 

Já num caso de ocorrência onde necessite a evacuação da Instituição, o 
Brigadista irá acionar o alarme de incêndio; a recepcionista irá ligar para os setores 
avisando, bem como será disparado uma mensagem de abandono geral da 
Instituição pelo grupo de WhatsApp. 

Todo e qualquer ocupante da Instituição que verificar algum início de incêndio 
e não se achar capaz de combatê-lo em seu início, deverá informar o local do 
ocorrido através do fone 3531-6011 de acordo com os adesivos que constam em 
todas as instalações da Instituição. 

Os Brigadistas Particulares em geral terão como seu Ponto de Encontro a 
Recepção, que estará munida de equipamentos de primeiros socorros, rádios de 
comunicação, lista de ramais dos Brigadistas Voluntários e demais equipamentos e 
ferramentas para um rápido acionamento para uma emergência. 
 
1.7.1.2 Abandono de área 

 
Será feito através do acionamento das sirenes do sistema de alarme contra 

incêndio da edificação, acionado pelo vigia, porteiro, através da central de alarme 
localizado no térreo, ao lado da porta da sala 113 (conforme indicado na planta de 
emergência). Ao ouvir este alarme, toda a população da edificação deverá 
imediatamente e organizadamente dirigir-se aos PONTOS DE ENCONTRO da 
edificação utilizando as rotas de fuga indicadas nas PLANTAS DE EMERGÊNCIA. 

Nota 1: nenhum colaborador, além da Reitoria, está autorizado a prestar 
informações à imprensa ou órgãos públicos, sobre qualquer fato relacionado à 
ocorrência de sinistro dentro da universidade. Em caso de sinistro os órgãos de 
comunicação deverão ser encaminhados ao Departamento de Eventos 
Comunicação e Marketing (DECOMM). 
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1.8 ANÁLISE DA SITUAÇÃO 
 

Após o alerta dado e do acionamento da Brigada de Emergência, esta deverá 
dirigir-se ao local onde estará acontecendo a situação de emergência. 

Ao chegar no local, o primeiro brigadista deverá imediatamente analisar a 
situação. E, constatada a existência de uma emergência deverá imediatamente 
desencadear os procedimentos cabíveis para o atendimento da mesma. 

Somente depois de constatado a necessidade do abandono, o alarme de 
evacuação da Unidavi deverá ser acionado. 

O acionamento do alarme geral não dependerá de autorização específica, 
mas sim da constatação de risco para a população da edificação pelos efeitos do 
fogo, da fumaça e outros, podendo ser feito por qualquer um do Grupo Coordenador 
do Plano de Emergência ou pelo vigia/ porteiro. 

Nesta fase deverá ser decidido rapidamente da necessidade ou não de pedir 
apoio externo. 
 
1.9 APOIO EXTERNO 

 
Após analisar a situação e constatação da necessidade de apoio externo, o 

Técnico de Segurança do Trabalho, ou, o componente da Brigada Voluntária 
denominado como responsável deverá acionar o recurso externo.  

Este recurso deverá ser através dos seguintes órgãos e telefones: (o 
solicitante deverá decidir qual a ajuda necessária para a ocorrência específica).  

 

 Corpo de Bombeiros 193: casos de urgência e emergência, incêndios, 
traumas, acidentes. 

 SAMU 192: casos clínicos de urgência e emergência. 

 Defesa Civil 199: casos de catástrofes climáticas. 

 Polícia Militar: 190: casos de ocorrências policiais como: atentados, ameaças 
de bomba, vandalismo, brigas e confusões. 

 
1.9.1 Informações ao apoio externo 

 

 Nome do comunicante e telefone utilizado. 

 Qual a emergência, sua característica, o endereço completo e os pontos de 
referência do local (vias de acesso, etc). 

 Se houver vítimas no local, sua quantidade, os tipos de ferimentos e a 
gravidade. 

 
1.10 PRIMEIROS SOCORROS 

 
A Brigada de Emergência, assim que constatar a necessidade, deverá prestar 

os primeiros socorros às vítimas, estabilizando as mesmas e evitando o 
agravamento de lesões - em conformidade com as informações passadas no curso 
de formação, utilizando materiais disponíveis na edificação até a chegada do socorro 
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externo. 
 
1.11 ELIMINAR RISCOS 

 
Antes de iniciar qualquer ação, a brigada deverá ter a certeza de que todos os 

riscos foram eliminados e o local esteja seguro. Caso seja constatada a necessidade 
deverá realizar o corte das fontes de energia elétrica e o fechamento das válvulas 
das tubulações (GLP, GN, acetileno, produtos perigosos, etc.) da área atingida ou 
geral, quando possível e necessário. 

Antes de realizar o combate a um incêndio com a utilização da rede de 
hidrantes deverá ser eliminado todos os riscos de agravamento da situação 
acionando as manutenções elétrica/mecânica para fazer o desligamento da energia 
elétrica de válvulas das tubulações (GLP, VAPOR, ÓLEO, produtos químicos, etc.), 
ou qualquer outra ameaça. 

 
1.11.1 Desligamento da energia elétrica do bloco principal 

 
Se após a primeira investida no combate inicial de incêndio COM A 

UTILIZAÇÃO DE EXTINTORES ficar identificado que não foi possível a extinção do 
mesmo, deverá ser tomada a atitude de desligamento da energia elétrica de todo o 
bloco para início do combate ao incêndio com mangueiras. 

- As botoeiras para o desligamento estão localizadas ao lado da escada que 
une os blocos “F” e “G”, entre o primeiro e o segundo pavimento, no lado externo do 
prédio (figura 1). 

 
Figura 1 – Localização das botoeiras de desligamento da energia elétrica. 

 
Fonte: Acervo interno (2021). 

 
A pessoa designada para o desligamento deverá acessar o local através da 

porta que dá acesso às botoeiras, localizada na metade da escada entre o primeiro 

Localização das botoeiras 
para desligamento da 
energia da edificação 
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e o segundo pavimento - devendo abri-la com a chave existente no porta-chaves de 
emergência na direita da mesma, conforme figura 2: 

 

Figura 2 – Localização do porta chaves. 

 
Fonte: Acervo interno (2021). 

 
Ao lado do CD - Centro de Distribuição há uma caixa de acrílico, que deve ser 

aberta e pressionado todos os quatro botões vermelhos na sequência do 1 até o 4, 
observando o cartaz que se encontra ao lado da mesma. Este procedimento irá 
desligar a energia elétrica de toda a Instituição, mas de qualquer forma a pessoa 
que for responsável por esta atividade deverá verificar também os geradores de 
energia se não foram acionados, tirando assim a prova que o procedimento foi 
correto. O cartaz e a caixa para desligamento podem ser vistas nas figuras 3 e 4: 
 

Figura 3 – Cartaz caixa de desligamento da energia elétrica. 

 
Fonte: Acervo interno (2021). 

 
 
 
 

Localização do 
Porta-Chaves 
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Figura 4 – Caixa de desligamento da energia elétrica. 

 
Fonte: Acervo interno (2021). 

 

Feito isso as Iluminarias de emergência deverão acender automaticamente, 
assim como todos os equipamentos elétricos desligarão. Assim, ficará nítida a falta 
de energia nas dependências e será liberada a utilização de água para o combate 
de Incêndio, que deverá ser informado aos Bombeiros Militares na sua chegada. 

Também deve-se informar aos Bombeiros Militares em caso de incêndio que, 
apesar de existir um Transformador de Alta Tensão dentro das imediações da 
Unidavi, o mesmo não estará energizado caso os quatro botões de emergência 
tenham sido desligados. 
 
1.11.2 Desligamento do fornecimento de gás 

 
Se após a primeira investida no combate inicial de incêndio ficar identificado 

que não é possível a extinção do mesmo deverá ser tomada a atitude de 
desligamento de gás. 

A chave de gás está localizada na parte traseira da casa de gás, atrás da 
Sala Nobre Bertoldo Eger, no lado externo do prédio. 

O acesso será feito pela porta de grade verde localizada no espaço Ilse de 
Andrade. A chave desta porta estará ao lado da mesma no porta-chaves de 
emergência, com uma cópia no Departamento de RH. 

Deverá ser quebrado o vidro de emergência e fechado o registro do gás, 
conforme figura 5: 
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Figura 5 – Desligamento do fornecimento de gás. 

 
Fonte: Acervo interno (2021). 

 
Feito isso o prédio estará com o gás suspenso, sem o risco de aumentar as 

proporções do incêndio. 
Avisar os Bombeiros Militares que foi efetuado o desligamento da Central de 

Gás. 
 

1.11.3 Procedimentos no Unilabor 
 
O Unilabor deve realizar treinamento com os colaboradores que manipulam 

os produtos químicos, bem como com os acadêmicos que têm acesso a estes. O 
treinamento deve ser realizado por pessoal competente do laboratório para cada 
novo colaborador. Para os acadêmicos o treinamento deve ser realizado pelo 
professor que solicitou a aula. 

O local de armazenamento das substâncias químicas deve estar afastado da 
parte operacional do laboratório, evitando-se assim o contato frequente do 
laboratorista com as substâncias puras e possíveis intoxicações e acidentes do 
trabalho. 

Brigada de Emergência Química: havendo necessidade esta equipe será 
composta por colaboradores treinados no combate a vazamento/derramamento de 
qualquer tipo de produto químico dentro da unidade. Caso haja necessidade de 
substituir um membro da equipe ou na falta, o colaborador indicado deverá possuir 
treinamento específico sobre emergência química. 

No Apêndice 30 deste documento encontra-se a ficha de emergência dos 
produtos químicos do laboratório. 

 
1.11.4 Procedimentos no Bloco da Saúde 

 
Em caso de emergência de incêndio que seja necessário o desligamento da 

energia do Bloco da Saúde deverá ser feito na caixa de energia localizada na 
entrada do Núcleo de Práticas Jurídicas - no último disjuntor de baixo conforme 
indicado a seguir na figura 6. 
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Figura 6 – Caixa de emergência da energia (Bloco da Saúde). 

 
  
Fonte: Acervo interno (2021). 

 
 

1.12 ABANDONO DE ÁREA 
 
Em caso de incêndio ou algum evento de grande vulto nas dependências da 

Unidavi e dependendo da proporção do sinistro será acionado o alarme de 
Abandono de Área. Esta avaliação será feita pelo Coordenador de Brigada e ou 
chefe de turno de Brigada. 

 
Nota 2: Para casos de evacuação das áreas deverá levar-se em 

consideração a presença ou não de pessoas com deficiência na unidade. A 
responsabilidade de coletar informações sobre a entrada de pessoas com 
deficiência é da recepção da Instituição. Já no caso de pessoas com deficiência 
permanentes do quadro de Docentes, Técnicos e Discentes deverá ser mantida uma 
lista atualizada pelo Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, junto à Recepção da 
Instituição. 

Nos casos de evacuação, o Coordenador de Emergência deverá solicitar as 
informações de pessoas com deficiências na Unidavi ao setor da Recepção, de 
modo a auxiliar estes para uma evacuação segura. Ou, então, indicando ao Corpo 
de Bombeiros a localização dos mesmos dentro da edificação.  
 
1.13  ISOLAMENTO DA ÁREA 

 
A Brigada de Emergência fará o isolamento da área sinistrada com fita de 

isolamento, retirando as pessoas que estão próximas do local, garantindo a 
segurança dos colaboradores e facilitando o trabalho dos Brigadistas. 

 
 

1.14 CONFINAMENTO E COMBATE AO INCÊNDIO 
 
A Brigada de Emergência da Unidavi fará o combate ao incêndio em fase 
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inicial e, se possível, seu confinamento, de acordo com as orientações repassadas 
no curso de formação de brigadista - diminuindo as chances de propagação do fogo 
até a chegada do socorro externo quando for solicitado.  

O laboratório (Unilabor) deverá possuir instalações e equipamentos de 
proteção contra incêndio, em atendimento à NR- 23 MTE (15). 

 
I. O laboratório deve possuir proteção contra incêndios apropriada para 

produtos químicos perigosos. É imprescindível a correta estocagem de 
produtos químicos a fim de se evitar incompatibilidades químicas que possam 
gerar reações inflamáveis, explosivas, tóxicas, venenosas, corrosivas. 

II. É indispensável conhecer todas as informações dos produtos químicos que 
serão armazenados; ter no laboratório, no almoxarifado e na segurança do 
trabalho todas as fichas de informações de segurança dos produtos químicos 
(FISPQ e MSDS) dos produtos químicos armazenados. Bem como, o prévio 
conhecimento das informações de segurança referente ao armazenamento 
dos produtos químicos. Todas as embalagens devem estar devidamente 
rotuladas, identificadas e em perfeito estado de conservação. Alguns 
princípios fundamentais deverão ser levados em conta para estocagem: 

III. Redução do estoque ao mínimo - o laboratório deve ter um ágil sistema de 
controle de estoque. Se possível adquirir os produtos químicos somente de 
acordo com as necessidades, embora isso acarrete um trabalho burocrático 
maior, mas subsidiará uma estocagem mais segura. 

IV. Estabelecer segregação adequada – o laboratório deve separar os produtos 
químicos em estoque de modo que os incompatíveis não entrem em contato 
no caso de quebrar um frasco. 

V. Isolar ou confinar certos produtos – o laboratório deve isolar os produtos 
químicos que possam reagir com os produtos utilizados no combate ao 
incêndio, que possam causar explosões, ou ainda, que geram gases tóxicos. 
Caso o confinamento não seja possível, o local de armazenamento destes 
deve estar devidamente identificado. 

VI. No Apêndice 30 encontra-se a lista dos produtos químicos existentes no 
Unilabor, bem como quais são reagentes à água. Portanto, o indicado é de 
não ser utilizada a água para o combate de incêndios naquele laboratório, ao 
menos em incêndio inicial. 

 
1.15 SIMULADOS 

 
Os exercícios de simulados de abandono de área serão realizados 

semestralmente envolvendo todas as pessoas que estiverem na edificação. E, o 
planejamento, coordenação e execução será de responsabilidade da Brigada de 
Emergência da Unidavi e Segurança do Trabalho. 

 
 

1.15.1 Registro dos exercícios simulados 
 
Após o término de cada simulado deve ser realizada uma reunião, com 
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registro em ata, para a avaliação e correção das falhas ocorridas, descrevendo no 
mínimo: 

 
I. Data e horário do evento  
II. Número de pessoas que participaram do simulado  

III. Tempo gasto para o abandono total da edificação  
IV. Atuação dos responsáveis envolvidos  
V. Registro do comportamento da população  

VI. Falhas em equipamentos  
VII. Falhas operacionais  

VIII. Outros problemas e sugestões levantados durante o simulado.  
 
1.15.2 Acionamento do alarme para treinamento e manutenção 

 
O acionamento do alarme fora das situações de emergência dependerá de 

planejamento próprio executado pelo Grupo Coordenador do Plano de Emergência. 
Devem ser feitos testes periódicos e manutenção adequada do sistema. 

Porém, antes de acioná-lo, todas as pessoas do setor devem ser avisadas do início 
e término dos testes. De preferência, os testes serão feitos nos fins de semana ou 
em horários fora do expediente normal para que os colaboradores e usuários da 
edificação não se acostumem a ouvi-lo - o que seria muito prejudicial, pois levaria ao 
descrédito numa ocorrência real. 
 
1.16 CONDUTA DOS USUÁRIOS DA EDIFICAÇÃO 

 
Todos os usuários da edificação deverão se familiarizar com as saídas de 

emergência existentes em seu local de trabalho/estudo, conhecendo as instruções 
específicas para abandono de sua área, assim como, os respectivos coordenadores 
de abandono. 

Mesmo nos exercícios simulados encarar a situação como se fosse real. 
Iniciado o abandono, siga as seguintes recomendações: 

 
I. Desligar os aparelhos elétricos que estiver usando, salvo determinação em 

contrário por razões de segurança. 
II. O desligamento de equipamentos deve ser feito pelo método mais rápido, ou 

seja, pelo botão de emergência ou, caso este não exista, pelo botão principal 
liga/desliga. 

III. Manter-se calmo e dirigir-se sem demora a saídas de emergência. 
IV. Andar rápido sem correr. 
V. Ao se aproximar das escadas manter-se em fila e aguardar sua vez de 

descer. 
VI. Utilizar preferencialmente as escadas de emergência da edificação, 

indicadas nas plantas de emergência. 
VII. Guardar distância de 01 metro da pessoa a sua frente. 

VIII. Nunca subir, a única opção segura é descer pelas escadas. 
IX. Não fazer brincadeiras. 
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X. Manter silêncio. 
XI. Seguir corretamente as instruções da Brigada de Incêndio e dos 

coordenadores de abandono. 
XII. Orientar os visitantes. 

XIII. Nunca utilizar elevadores. 
XIV. Se houver fumaça, manter-se abaixado. 
XV. Não permanecer em vestiários e sanitários. 

XVI. Gestantes e portadores de deficiência merecem atenção especial, dar a 
preferência. Cada pessoa portadora de deficiência deve ser acompanhada 
por dois brigadistas ou voluntários, previamente designados pelo Chefe da 
Brigada. 

XVII. Nas escadas manter-se sempre do lado externo e segurar no corrimão. 
XVIII. O lado interno da escada deverá estar livre para atuação das equipes de 

socorro. 
XIX. As portas corta-fogo devem permanecer o menor tempo abertas para evitar 

que a fumaça entre nas escadas. 
XX. Após deixar o prédio dirigir-se para o ponto de encontro. 

XXI. Aguardar pacientemente a determinação para retornar ao ambiente de 
trabalho/estudo. 

XXII. NÃO RETORNAR às dependências do local da ocorrência. 
 
1.16.1 Instruções complementares de segurança 

 
1.16.1.1 Vendavais 

 
É possível prever as situações de vendavais seguindo as orientações 

veiculadas pela Defesa Civil do município pelo WhatsApp. Para tanto deve-se indicar 
um colaborador para inscrever-se no canal e monitorar as informações. 

Em acaso de vendavais faz-se necessário adotarem os seguintes 
procedimentos: 

 
I. Durante chuvas de granizo, tempestades, relâmpagos, chuvas com ventos 

fortes, nenhuma pessoa poderá ser autorizada a subir nos telhados, caixa 
d'água ou em estruturas altas da Instituição. 

II. Caso haja algum colaborador, terceiro ou prestador de serviço executando 
alguma tarefa num destes locais citados anteriormente deverá paralisar suas 
atividades e descer imediatamente. 

III. Todos devem ficar protegidos para evitar que sejam feridos. 
IV. O coordenador deve decidir pela paralisação definitiva das atividades. 
V. Em caso de incêndio provocado por tempestades/relâmpagos, proceder às 

ações descritas no item Incêndio ou Explosão. 
VI. Fechar bem janelas, basculantes, portas de armários, evitando canalizações 

de ventos no interior da edificação. Fechar persianas, cortinas, blecautes 
para, no caso de quebrar algum vidro de janela, os estilhaços não sejam 
lançados e espalhados pelo cômodo, podendo atingir alguém. 

VII. Desligar os aparelhos elétricos e fechar os registros do gás, evitando 
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agravamentos no caso de queda de árvore. 
VIII. Abaixar para o piso todos os objetos que possam cair. 

IX. Manter as árvores em volta da edificação sadias e bem podadas. 
X. Assim que passar o vendaval e o local estiver seguro, acionar a Brigada e os 

responsáveis pela segurança para analisarem a situação e tomarem as 
providências cabíveis. Verificar se há pessoas feridas, se foi destruído alguma 
parte da edificação, se houve danos a rede elétrica, de água ou gás. 

 
1.16.1.2 Ameaça de bomba 

 
Se receber uma chamada telefônica ameaçando a detonação de uma bomba 

devem-se adotar os seguintes procedimentos:  
 

I. Manter-se calmo e responder ao interlocutor com cortesia.  
II. Anotar a data e hora.  

III. Colocar algumas questões, tais como, onde está colocada a bomba? Qual o 
seu aspecto? Qual a razão da sua colocação?  

IV. Procurar recolher todos os elementos sobre o interlocutor, verificando:  
 

 Qual o sexo (homem, mulher) e idade aproximada (adulto, criança).  

 Tipo de voz (alta, baixa, normal, rouca).  

 Fala (rápida, lenta, distorcida, embriagada).  

 Linguagem (boa, má, obscena, abusiva).  

 Sotaque (estrangeiro, regional. disfarçado). 

 Estado de espírito (calmo, zangado, embriagado, risonho). 
 

V. Pedir ao interlocutor para repetir, alegando que não está ouvindo muito bem, 
de modo que este fale o máximo possível.  

VI. Tentar identificar ruídos de fundo, tais como, ruído de trânsito, animais, festa, 
risos, silêncio ou confusão, oficina, etc.  

VII. Quando terminar a chamada, contatar de imediato o coordenador de 
segurança da edificação e, se após breve análise, chegar-se a conclusão de 
que é necessário, providenciar de imediato a evacuação de toda a Instituição. 

VIII. Contatar de imediato os órgãos de segurança, Polícia, Bombeiros, fornecendo 
toda a informação recolhida e aguardar pela chegada das equipes externas 
em local seguro. 
 
Caso encontre algum artefato, bolsa ou qualquer pacote suspeito abandonado 

na edificação: 
 

I. Não tocar no mesmo.  
II. Isolar o local imediatamente. 

III. Acionar a segurança ou a brigada. 
IV. Ou então, POLÍCIA E BOMBEIROS. 
V. EVACUAR O LOCAL E AGUARDAR INSTRUÇÕES. 
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1.16.1.3 Ações criminosas 
 

I. Seja um colaborador passivo do(s) assaltante(s), obedeça-lhe(s), e só 
responda ao solicitado, com o intuito de ganhar tempo. 

II. Não reagir, pois isto poderá provocar violência. 
III. Identificar no(s) assaltante(s), o máximo de indícios para posterior 

identificação: vestuário, sotaque, expressões, sinais característicos, etc.  
IV. Não interferir na fuga, nem oferecer qualquer resistência. 
V. No caso de sequestro, se este for comunicado, procurar ouvir o interlocutor 

cuidadosamente, fazer muitas perguntas e anotar tão logo sejam possíveis 
todos os detalhes da conversa. 
 
Após a fuga:  
 

I. Informar imediatamente o Coordenador de Segurança e as forças policiais. 
Caso tenha algum ferido, acionar imediatamente a Brigada e o Corpo de 
Bombeiros.  

II. Verificar o sentido da fuga e meio de transporte eventualmente utilizado 
pelo(s) assaltante(s) desde que possa ser feito com segurança tal ação.  

III. Preservar a área onde os assaltantes estiveram até a chegada das 
autoridades, a fim de não serem danificadas quaisquer impressões digitais ou 
outras provas.  

IV. Prestar apenas declarações às autoridades policiais, e não dê informações a 
terceiros. 

 
1.16.1.4 Atirador na escola 

 
Um atirador é um indivíduo envolvido ativamente em matar ou tentar matar 

pessoas em uma área confinada e povoada. Na maioria dos casos, atiradores ativos 
usam arma(s) de fogo e não têm um padrão ou método para a seleção das vítimas. 

Situações de atentados a tiros são imprevisíveis e evoluem rapidamente. 
Normalmente, o acionamento da polícia é necessário para interromper o tiroteio e 
mitigar os danos às vítimas. As situações de atentados a tiros geralmente acabam 
entre 10 e 15 minutos, e antes que a polícia chegue ao local. Portanto, as pessoas 
envolvidas no tiroteio devem estar preparadas mental e fisicamente para lidar com a 
situação. 

 
Orientações de como agir durante um tiroteio na escola. 
 

1 – Fugir 
 
Se houver um caminho de fuga acessível, tente evacuar as instalações. 

Tenha certeza de que é possível ou certifique-se das possibilidades:  
 

I. Ter uma rota de fuga planejada em mente.  
II. Correr direto para a saída. 
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III. Evacuar independentemente de os outros concordarem em lhe seguir.  
IV. Deixar seus pertences para trás. 
V. Remover calçados que possam dificultar a fuga. 

VI. Ajudar os outros a escapar, se possível. 
VII. Impedir que indivíduos entrem em uma área onde o atirador possa estar. 

VIII. Manter suas mãos visíveis.  
IX. Seguir as instruções de qualquer policial. 
X. Não tentar mover as pessoas feridas.  

XI. Ligar para o 190 quando estiver seguro. 
 

2 – Esconder-se 
 
Se a evacuação não for possível, encontre um lugar para se esconder onde 

seja menos provável para o atirador te encontrar. Seu esconderijo deve:  
 

I. Ficar fora da visão do atirador. 
II. Fornecer proteção se tiros forem disparados em sua direção (por exemplo, 

um escritório com a porta trancada).  
III. Não prender e não restringir suas opções de movimento. 

  
Para evitar que um atirador ativo entre em seu esconderijo:  
 

I. Trancar a porta. 
II. Bloquear a porta com mobília pesada. 

III. Procurar qualquer objeto que possa se transformar em arma. 
IV. Apagar as luzes. 
V. Silenciar seu celular e/ou qualquer aparelho. 

VI. Desligar qualquer fonte de ruído (por exemplo, rádios, televisores). 
VII. Ocultar-se atrás de itens grandes (ou seja, armários, mesas). 

VIII. Permanecer quieto. 
IX. Discar 190 ou 193, se possível, para alertar a polícia sobre a localização do 

atirador. 
X. Se você não puder falar, deixar a linha aberta e permitir que o policial escute. 

 
3 – Confrontando e lutando com o atirador. 

 
Lembre-se, atacar o atirador é a última opção. 
 
Como último recurso, quando você não puder fugir ou esconder-se e somente 

quando sua vida estiver em perigo iminente, tente perturbar e/ou incapacitar o 
atirador agindo da seguinte forma: 

 
I. Não perca tempo tentando dissuadir o atirador de atirar, nem implore para 

não ser morto. 
II. Tente criar situações de confusão contra o atirador com a ajuda de outras 

pessoas. 
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III. Aja o mais agressivamente possível contra ele com qualquer arma à sua 
disposição. 

IV. Procure atingir o atirador nos olhos, no rosto, no pescoço, nos ombros ou nos 
braços. 

V. Grite e ataque com toda a sua força, sem hesitar. 
 
1.17 RESPONSABILIDADES 

 
1.17.1 Grupo coordenador do plano de emergência 

 
Analisar, comandar e executar as ações de emergência. 
 

 Segurança do trabalho 

 Segurança patrimonial 

 Coordenadores de abandono 

 Brigada de incêndio. 
 

1.17.1.1 Segurança do trabalho 
 

 A segurança do trabalho será responsável pelo planejamento e treinamento 
das pessoas envolvidas no Plano de Emergência.  

 Determinará junto aos demais membros do grupo coordenador as datas e 
horários a serem realizados os exercícios de Abandono de Área. 

 Fornecerá às gerências, dados relativos ao exercício, a fim de que eles 
emitam instruções gerais aos seus subordinados. 

 Verificar as vias de saída, juntamente com os supervisores/encarregados e 
tomar as providências para execução do exercício. 

 Verificar que os grupos da brigada sejam independentes e que cada um saiba 
o que fazer na sua atividade, sem interferir com o outro. 

 Em treinamentos simulados, avaliar o tempo e os contratempos propondo 
medidas corretivas. 

 Verificar junto à Reitoria, no que se refere a máquinas e operações cuja 
parada possa causar prejuízos, fazendo constar dos anexos os 
procedimentos específicos. 

 Fiscalizar a inspeção e manutenção dos equipamentos de Prevenção e   
Combate a Incêndios. 

 Manter atualizado este Plano levando-se em conta as mudanças estruturais 
do prédio, as alterações de pessoal, os treinamentos específicos, a 
legislação, a normalização e os avanços tecnológicos. 

 Atuar em conjunto com a Reitoria do Centro Universitário em situações de 
urgência e emergência e decidir quais medidas devem ser adotadas diante 
das mesmas desde o início até o encerramento da ocorrência. 

 Orientar as equipes de emergência externa sobre potenciais riscos existentes 
nas máquinas e equipamentos da Unidavi, e qual o procedimento diante de 
ocorrências envolvendo estes equipamentos, do início da ocorrência ao 
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controle da mesma. 

 Adotar os procedimentos cabíveis de manutenção dos equipamentos após o 
local estar em segurança.  

 
1.17.1.2 Segurança patrimonial 

 

 Aguardar instruções para acionar o socorro externo, bombeiros, SAMU, etc. 

 Abrir as saídas de emergência, caso seja necessário. 

 Aguardar as equipes de socorro externo e passar as informações que 
dispuser, principalmente sobre o local do incêndio e existência de vítimas. 

 Abrir os portões para permitir o acesso das viaturas de bombeiro e de polícia. 

 Indicar aos bombeiros o local do HIDRANTE DE RECALQUE. 

 Não permitir a entrada de pessoas estranhas e não dar informações a 
terceiros e à imprensa, caso necessário encaminhar ao Departamento de 
Eventos, Comunicação e Marketing (DECOMM). 

 Impedir a entrada de veículos (carros e caminhões) nos horários de 
treinamento ou em casos reais. 

 Acionar o Técnico de Segurança ou Brigadista Particular quando identificar 
alguma ocorrência através da central de alarme, pelos ramais diretos:  6046, 
6011. 
 

1.17.1.3 Coordenadores de abandono 
 
Os integrantes do Grupo de Abandono devem ser destacados do pessoal que 

irá combater o fogo, mas poderão fazer a retirada de pessoas debilitadas durante o 
sinistro. Portanto, deverão possuir noções sobre resgate e transporte de 
acidentados. 

Quando reconhecido o alarme devem seguir os seguintes procedimentos: 
 

A) Coordenadores dos setores  
 

É o responsável pelo controle de abandono em seu setor. 
 

 Determinar a organização da fila do setor. 

 Conferir os componentes de seu setor e verificar se todos estão na fila. 

 Direcionar-se diretamente para as salas mais distantes da saída de 
emergência do pavimento. 

 Requisitar a saída das pessoas vindo da sala mais distante para a mais 
próxima da saída de emergência. 

 Inspecionar todo o setor, inclusive salas de reunião e sanitários. 

 Determinar o início da saída. 

 Vistoriar nas salas para a confirmação da saída de todos.  

 Nos pontos de conflito (cruzamentos, escadas e etc), orientar as filas que 
devem avançar de acordo com a prioridade da emergência, não permitindo 
cruzamentos das filas nem correria. 
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 Ao chegar ao ponto de encontro ou concentração pré-determinado conferir 
novamente todo o pessoal, através de uma listagem previamente elaborada. 

 Criar e manter lista atualizada com nomes de todos os colaboradores/alunos 
do setor. 

 Dar atenção especial para remoção de pessoas idosas, deficientes 
físicos, gestantes. 
 

B) Puxa fila SALAS DE AULA (aluno, monitor, líder de classe, professor 
auxiliar). 

 

 É o primeiro componente da Brigada de Abandono de cada setor (poderá ser 
designado um aluno com a designação de MONITOR, e no caso dos alunos 
menores, o puxa fila será o(a) PROFESSOR(A) AUXILIAR. 

 A Unidavi deverá escolher previamente os alunos em cada sala para 
desenvolverem a função de monitor (líder de classe, verificar se tem vice-
líder). 

 Ao ouvir o alarme de abandono deverá assumir o local pré-determinado (que 
será indicado pelo professor) e iniciará a saída ou descida organizada. 

 Determinará a velocidade da saída. 

 Deverá ajudar a manter a calma e ordem do seu grupo. 

 Deverá conduzir a turma do ambiente onde estiver até o ponto de encontro, 
seguindo a Rota de Fuga contida na Planta de Emergência ou orientada 
pelo responsável do bloco. 

 
C) Cerra fila SALAS DE AULA (professor) 

 

 É o último componente da fila e quem organizará a mesma. É responsável por 
ajudar na conferência do pessoal da fila e auxilia o coordenador do setor. 

 Auxiliará na organização para evitar flutuação da fila. 

 Responsável pelo fechamento das portas que ficarem para trás. 

 Não deverá permitir espaçamento, algazarras, conversas em demasia ou 
retardar a saída. 

 Deverá formar uma fila indiana intercalando homem, idoso, mulher. 

 Auxiliar ou pedir ajuda para as pessoas em caso de acidentes ou mal súbito e 
portadores de necessidades especiais. 

 Deverá providenciar para que cada pessoa com deficiência seja 
acompanhada por dois brigadistas ou alunos voluntários, previamente 
designados pelo Chefe da Brigada. 

 Ao encerrar a retirada das pessoas deverá conferir se o ambiente está vazio. 
Em seguida fechará a porta da sala e marcará a mesma com um traço na 
diagonal no vidro da porta com o mesmo marcador da lousa (este sinal 
significará que foi conferido o ambiente e não tem mais ninguém lá dentro). 
Só então se deslocará até o ponto de encontro seguindo a fila de alunos.  
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Obs. Sugerimos que o professor ao chegar à sala de aula faça 
imediatamente a chamada. Assim, se necessário o deslocamento ao Ponto de 
Encontro, este poderá fazer uso da chamada para conferência dos estudantes.  

Terminada a conferência, informará as alterações ao responsável pelo 
Ponto de Encontro, mantendo o controle. 

O fluxograma dos procedimentos do CERRA FILA está no Apêndice 3 
deste documento.  

 
D) Responsáveis pelos SETORES ADMINISTRATIVOS 

 

 É o último componente da fila e quem organizará a mesma. É responsável por 
ajudar na conferência do pessoal da fila e auxilia o coordenador do setor. 

 Ordenará a saída dos funcionários do setor administrativo em direção ao 
Ponto de Encontro. 

 Ao encerrar a retirada das pessoas deverá conferir se todos os ambientes do 
seu setor (ex: banheiros, laboratórios, secretaria, etc.) estão vazios e 
marcados com um traço de marcador de lousa na diagonal da porta. Só então 
se deslocará até o Ponto de Encontro. 

 Caso algum funcionário necessitar retornar ao setor administrativo deve ser 
autorizado pelo responsável no Ponto de Encontro, após concluído o 
abandono.  

 Deverá providenciar para que cada pessoa com deficiência seja 
acompanhada por dois brigadistas ou voluntários, previamente designados 
pelo Chefe da Brigada. 
 

E) Responsáveis pelos PONTOS DE ENCONTRO 
 

 São os responsáveis por organizar a chegada e a formação dos estudantes, 
professores e funcionários no Ponto de Encontro preenchendo a ficha modelo 
(Apêndice 6).  

 Recomenda-se que sejam designados pelo menos dois auxiliares para ajudar 
a organizar as filas dos estudantes. Os dois auxiliares devem estar em 
condições de assumir a função, caso o responsável não esteja na Instituição 
no momento do sinistro. 
 
As vistorias de confirmação nas salas do local que estiver com incêndio, caso 

haja necessidade, deverão ser feitas por brigadista equipado com extintor de 
incêndio ou linha de hidrante armada para sua proteção. Realizar este 
procedimento somente quando for totalmente seguro para o brigadista, ou 
então, assim que chegar o socorro especializado informar o mesmo sobre a 
necessidade da inspeção. 

Contatar os coordenadores de abandono dos demais pavimentos para que 
seja atendida a sequência correta: primeiro local a ser desocupado é o do incêndio, 
em seguida os demais. 
 

Este documento possui o código 176aae95-0f79-498b-9efa-0f7a0d1d07a0 e poderá ser validado no seguinte link: https://validarassinatura.satelitti.com.br
Este documento foi assinado pelo(s) seguinte(s) signatário(s): ALCIR TEXEIRA.



Fl. 36 

 

 

1.17.1.4 Manutenção 
 

 Desligar a energia do prédio quando solicitado. 

 Manter a edificação dentro das condições específicas de proteção contra 
incêndio exigido pela legislação e normas vigentes. 

 
1.17.1.5 Brigada de incêndio voluntária 

 

 Identificar o local do sinistro. 

 Obedecer no local do sinistro às ordens de comando das operações. 

 Fazer a vistoria de confirmação do abandono de todas as pessoas no andar 
do incêndio equipado com extintor de incêndio ou linha de hidrante armada 
para sua proteção. Realizar este procedimento somente quando for 
totalmente seguro para o brigadista, caso contrário, aguardar a chegada 
do socorro especializado e informar a situação aos mesmos.  

 Utilizar a ala interna das escadas para subida e retirada de vítimas. 

 Operar extintores por iniciativa própria para combater princípios de incêndio. 

 Compor a equipe de hidrantes armando-as, porém, aguardando determinação 
para abrir a água (em conformidade com treinamento de formação). 

 Providenciar abertura de portas e janelas para a ventilação local, caso seja 
possível e necessário. 

 Providenciar o arrombamento de portas e paredes quando necessário e 
seguro. 

 Retornar ao seu local de trabalho somente após o término dos trabalhos de 
combate a incêndio. 

 
1.18 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 
 
1.18.1 Rota de fuga  

 
Caminho contínuo, devidamente protegido, proporcionado por portas, 

corredores, halls, passagens externas, balcões, vestíbulos, escadas, rampas ou 
outros dispositivos de saída ou combinações destes. Tal rota deve ser percorrida 
pelo usuário, em caso de incêndio, de qualquer ponto da edificação até atingir a via 
pública ou espaço aberto, protegido do incêndio, em comunicação com o logradouro. 

Todas as saídas de emergência (rotas de fuga) da edificação estão 
devidamente sinalizadas de acordo com o Projeto Preventivo Contra Incêndio da 
edificação e pelas Plantas de Emergência devidamente alocadas em conformidade 
com IN 031/DAT/CBMSC.  
 
1.18.2 Pessoa em Cadeira de Rodas (PCR) 

 
A escada de emergência, em conformidade com NBR 9050:2015, Item 6.4.3 

deverá ter área de resgate com espaço reservado e demarcado para o 
posicionamento de pessoas em cadeiras de rodas, dimensionadas de acordo com o 
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M.R. (Módulo de Referência). Figura 7. 
Em conformidade com NBR 9050:2015, Item 6.4.5, a área deve: 
 

 Estar localizada fora do fluxo principal de circulação em conformidade com a 
Figura 8. 

 Ser ventilada. 

 Quando localizada em nichos devem ser respeitados os parâmetros mínimos 
conforme Figura 8. 

 Garantir área mínima de circulação e manobra para rotação de 180°. 

 Ser provida de dispositivo de emergência ou intercomunicador. 

 As portas devem ser dotadas de barras antipânico. 

 Devem ter o M.R. sinalizado conforme Figura 8. 
 

Figura 7 – Sinalização e demarcação para pessoas com cadeiras de rodas 1. 

 
Fonte: NBR 9050 (2015). 
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Figura 8 – Sinalização e demarcação para pessoas com cadeiras de rodas 2. 

 
Fonte: NBR 9050 (2015). 

 

 
Figura 9 – Sinalização e demarcação para pessoas com cadeiras de rodas 3 

 
Fonte: NBR 9050 (2015). 
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1.19 PONTO DE ENCONTRO 
 

Local previamente estabelecido, onde serão reunidos todos os estudantes, 
professores, funcionários e outras pessoas que estejam em visita a Unidavi.  

Neste local as faltas constatadas pelos professores ou a ausência de 
funcionários deverão ser comunicadas o mais breve possível ao responsável pelo 
Ponto de Encontro. Ele, por sua vez, deve repassar as informações ao chefe de 
equipe de emergência para que as devidas providências sejam tomadas.  
 
1.19.1 Ponto de encontro 1 (P-1) 

 
Localiza-se no estacionamento frontal da Unidavi, ao lado da rua Dr. 

Guilherme Gemballa. Figura 10. 
Deverão dirigir-se para este local os ocupantes dos setores: 
Blocos A, B, C, D, E e F (Bloco Principal) 

 
1.19.2 Ponto de encontro 2 (P-2) 

 
Localiza-se no estacionamento entre a Biblioteca e o gerador. Figura 10. 

Deverão dirigir-se para este local os ocupantes dos setores: 
 

I. Bloco G (Bloco Principal)  
II. Biblioteca 

III. Estúdio de Arquitetura 
IV. Ginásio 
V. Bloco de Engenharia 

VI. Unidavi Idiomas 
VII. Vestiário. 
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Figura 10 – Ponto de encontro (Prédio principal). 

 
Fonte: Disponível em:   https://www.google.com.br/maps/@-27.1938089,-49.6097098, 2126m/ 
data=!3m1!1e3 Acesso em 25 set. 2021. 

 
1.19.3 Ponto de encontro 3 (P-3)  

 
Localiza-se na entrada principal do Núcleo de Psicologia. Figura 11. 
Deverão dirigir-se para este local os ocupantes do Núcleo de Psicologia. 

 
 

Ponto de 

encontro 2 

Ponto de 

encontro 1 

P

-2 

P

-1 
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1.19.4 Ponto de encontro 4 (P-4) 
 
Localiza-se no pátio lateral (estacionamento do NPJ). Figura 11. 
Deverão dirigir-se para este local os ocupantes do NPJ. 

 
Figura 11 – Ponto de encontro (NPJ). 

 
Fonte: Disponível em: < https://www.google.com.br/maps/@-27.2098145,-49.6429622, 169m / 
data=!3m1!1e3>. Acesso em 20 out. 2021. 

 
1.19.5 Ponto de encontro 5 (P-5) 

 
Localiza-se no estacionamento do Bloco da Saúde, ao lado do 

estacionamento geral das motocicletas, em frente à rua Juca Thives. Figura 12. 
Deverão dirigir-se para este local os ocupantes do Bloco da Saúde. 
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Figura 12 – Ponto de encontro (Bloco da saúde). 

 
Fonte: Disponível em: < https://www.google.com.br/maps/@-27.2098145,-49.6429622, 169m / 
data=!3m1!1e3>. Acesso em 20 out. 2021. 
 

1.20 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS PREVENTIVOS 
 
Segundo orientações da IN 031/DAT/CBMSC,2014, Art. 12, o responsável 

pelo imóvel ou a Brigada de Incêndio deverá verificar a manutenção dos sistemas 
preventivos contra incêndio, registrando em livro os problemas identificados e a 
manutenção realizada.  

Art. 13, as observações mínimas nos sistemas serão as seguintes: 
 

I. Iluminação de emergência: verificar todas as luminárias e seu funcionamento 
no mínimo uma vez a cada 90 dias.  

II. Saídas de emergência: verificar semanalmente a desobstrução das saídas e o 
fechamento das portas corta-fogo.  

III. Sinalização de abandono de local: verificar a cada 90 dias se a sinalização 
apresenta defeitos, devendo indicar o caminho da rota de fuga.  

IV. Alarme de incêndio: verificar a central de alarme a cada 90 dias e realizar o 
acionamento do alarme no mínimo quando da realização dos exercícios 
simulados.  

V. Sistema hidráulico preventivo: verificar semestralmente as mangueiras e 
hidrantes, devendo acionar o sistema, com abertura de pelo menos um 
hidrante durante a realização dos exercícios simulados.  

VI. Instalações de gás combustíveis: verificar as condições de uso das 
mangueiras anualmente, os cilindros de GLP, a pressão de trabalho na 
tubulação e a validade do seu teste hidrostático.  
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VII. Outros riscos específicos: caldeiras, vasos de pressão, gases inflamáveis ou 
tóxicos, produtos perigosos e outros, conforme recomendação de profissional 
técnico. 

VIII. Verificar as condições de uso e operação de outros sistemas e medidas de 
segurança contra incêndio e pânico do imóvel. 
 

Quadro 1 - Manutenção dos abrigos de mangueira. 

 (Verificar semestralmente) 

Localização Nº Mangueira Qtde  Materiais  Estado  

Recepção  - 1¹/2 “ 15m 02 
1 esguicho  
1 chave mang. 

Bom  

Corredor Bloco F - 1¹/2 “ 15m 02 
1 esguicho  
1 chave mang. 

Bom  

Bloco G - Próximo à saída  - 1¹/2 “ 15m 02 
1 esguicho  
1 chave mang. 

Bom  

Bloco F - Próximo à Secretaria  - 1¹/2 “ 15m 02 
1 esguicho  
1 chave mang. 

Bom  

Bloco G - 2° Piso p/ elevador - 1¹/2 “ 15m 02 
1 esguicho  
1 chave mang. 

Bom  

Bloco F- 3° Piso p/ ao Audiovisual  - 1¹/2 “ 15m 02 
1 esguicho  
1 chave mang. 

Bom  

Bloco F- 4° Piso p/ sala 412 (antiga 
Rádio) 

- 1¹/2 “ 15m 02 
1 esguicho  
1 chave mang. 

Bom  

Bloco G - 4° Piso p/ Cantina    - 1¹/2 “ 15m 02 
1 esguicho  
1 chave mang. 

Bom  

Bloco G - 5° Piso p/ Elevador  - 1¹/2 “ 15m 02 
1 esguicho  
1 chave mang. 

Bom  

Bloco G - 6° Piso p/ Elevador - 1¹/2 “ 15m 02 
1 esguicho  
1 chave mang. 

Bom  

Biblioteca Hidrante - Unidavi Idiomas - 1¹/2 “ 15m 02 
1 esguicho  
1 chave mang. 

Bom  

Biblioteca 2° Piso  - 1¹/2 “ 15m 02 
1 esguicho  
1 chave mang. 

Bom  

Bloco K Térreo  - 1¹/2 “ 15m 02 
1 esguicho  
1 chave mang. 

Bom  

Bloco K 2° Piso p/ Escada - 1¹/2 “ 15m 02 
1 esguicho  
1 chave mang. 

Bom  

Bloco K 3° Piso p/ Escada  - 1¹/2 “ 15m 02 
1 esguicho  
1 chave mang. 

Bom  

Bloco K 4° Piso p/ Escada  - 1¹/2 “ 15m 02 
1 esguicho  
1 chave mang. 

Bom  

Bloco K 5° Piso p/ Escada - 1¹/2 “ 15m 02 
1 esguicho  
1 chave mang. 

Bom  

Depósito Manutenção Airton   - 1¹/2 “ 15m 02 
1 esguicho  
1 chave mang. 

Bom  

Depósito Manutenção Rampa - 1¹/2 “ 15m 02 
1 esguicho  
1 chave mang. 

Bom  

NPJ tem hidrante Recepção - 1¹/2 “ 15m 02 
1 esguicho  
1 chave mang. 

Bom  

NPJ 2° Piso Corredor  - 1¹/2 “ 15m 02 
1 esguicho  
1 chave mang. 

Bom  

Academia  - 1¹/2 “ 15m 02 1 esguicho  Bom  
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1 chave mang. 

Bloco da Saúde – 1º Pvto – 2 abrigos - 1¹/2 “ 15m 01 
1 esguicho 
1 chave 

Bom 

Bloco da Saúde – 2º Pavto – 2 abrigos - 1¹/2 “ 15m 01 
1 esguicho 
1 chave 

Bom 

Bloco da Saúde – 3º Pavto – 2 abrigos - 1¹/2 “ 15m 01 
1 esguicho 
1 chave 

Bom 

Bloco da Saúde – 4º Pavto – 2 abrigos - 1¹/2 “ 15m 01 
1 esguicho 
1 chave 

Bom 

Fonte: Dados da Instituição (2021). 

 
Quadro 2  - Saídas de emergência. 

(Verificar o funcionamento a cada 90 dias) 

Localização Situação   Data  

Bloco K Térreo próximo à porta  ok  07/08/2019 

Bloco K 2° Piso frente escada ok  07/08/2019 

Bloco K 3° Piso frente escada ok  07/08/2019 

Bloco K 4° Piso frente escada ok  07/08/2019 

Bloco K 5° Piso frente escada ok  07/08/2019 

Psicologia Térreo nas portas ok  07/08/2019 

NPJ Escada 2° Piso saídas portas  ok  07/08/2019 

Academia na porta ok  07/08/2019 

Bloco G Placas de saídas nas portas  ok  07/08/2019 

Bloco G 2° Piso nas escadas  ok  07/08/2019 

Bloco E Recepção 02 saídas  ok  07/08/2019 

Bloco C Jardim de inverno com 03 saídas nas rotas ok  07/08/2019 

Bloco E Cantina saídas ficam no corredor ok  07/08/2019 

Bloco C Refeitório saídas nas portas   ok  07/08/2019 

Bloco G nas portas  ok  07/08/2019 

Bloco E 2° Piso  ok  07/08/2019 

Bloco C 2° Piso nas escadas e corredor  ok  07/08/2019 

Bloco H 2° Piso nas escadas e corredor  ok  07/08/2019 

Bloco A 2° Piso nas escadas e corredor  ok  07/08/2019 

Bloco G 2° Piso nas escadas e corredor  ok  07/08/2019 

Bloco F 3° Piso nas escadas e corredor  ok  07/08/2019 

Bloco G 4° Piso nas escadas e corredor  ok  07/08/2019 

Bloco G 5° Piso nas escadas e corredor  ok  07/08/2019 

Biblioteca 1° Piso nas portas e corredores  ok  07/08/2019 

Biblioteca 2° Piso nas portas e corredores 3  ok  07/08/2019 

Bloco da Saúde 1º Pavto, Recepção e fundos Ok  07/08/2019 

Bloco da Saúde 2º Pavto, 02 para escadas de 
emergência e 01 pela rampa 

Ok  07/08/2019 

Bloco da Saúde 3º Pavto, 02 para escadas de 
emergência 

Ok  07/08/2019 

Bloco da Saúde 4º Pavto, 02 para escadas de 
emergência 

Ok  07/08/2019 

Fonte: Dados da Instituição (2021). 
 

Quadro 3  - Sinalização de abandono de local. 
(Verificar o funcionamento a cada 90 dias) 

Localização Situação   Data  

Bloco G - Térreo   ok Bateria  07/08/2019 
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Bloco G - 2° Piso - Frente elevador e corredor ok 
Bater-Led 

-lan 
07/08/2019 

Bloco E - 2° Piso P/ ao RH ok Bateria 07/08/2019 

Bloco E - 2° Piso Próximo à Coordenação ok Bateria 07/08/2019 

Bloco D - 2° Piso - Próximo à sala Arquit. e Urbanismo ok Led 07/08/2019 

Bloco C - 2° Piso Corredor Informática  ok Led 07/08/2019 

Bloco H - 2° Piso Frente ao Financeiro ok led 07/08/2019 

Bloco B - 2° Piso Próximo à Sala de Arquitetura ok Led 07/08/2019 

Bloco B - 2° Piso Corredor  ok Bateria 07/08/2019 

Bloco B - 2° Piso Próximo Armário Medicina ok 
Lanterna 

Led 
07/08/2019 

Bloco A - 2° Piso Corredor Conselho Superior Escada ok Led 07/08/2019 

Bloco F - 3° Piso Fundos Corredor  ok Bateria 07/08/2019 

Bloco G - 3° Piso Próximo ao elevador e corredor  ok 
Bateria - 

Lant  
07/08/2019 

Bloco F - 4° Piso Corredor Fundos  ok 
Bater - 

Led 
07/08/2019 

Bloco G - 4° Piso P/ Elevador Corredor  ok 
Bater-Led 

-lan 
07/08/2019 

Bloco G - 5° Piso P/ Elevador Corredor ok 
Bateri- -

lant 
07/08/2019 

Bloco G - 6° Piso P/ Elevador Corredor  ok 
Bateria- 

Lant 
07/08/2019 

Biblioteca - 1° Sala de Leitura e Corredor  ok 
Batria -

Led 
07/08/2019 

Biblioteca - 2° Estantes e Corredor P/ Escada ok 
Bater-Led 

-lan 
07/08/2019 

Bloco E - Recepção P/ Balcão  ok Bateria  07/08/2019 

Psicologia na Recepção e Corredor   ok Lanterna 07/08/2019 

Academia P/ Balcão e Saída ok Bateria 07/08/2019 

Bloco K - Térreo Fundos Corredor  ok Lanterna  07/08/2019 

Bloco K - 2° Piso p/ escada e nas salas  ok Lanterna 07/08/2019 

Bloco K - 3° Piso p/ escada e nas salas ok Lanterna 07/08/2019 

Bloco K - 4° Piso p/ escada e nas salas ok Lanterna 07/08/2019 

Bloco K - 5° Piso p/ escada e nas salas ok Lanterna 07/08/2019 

Bloco C - Jardim de Inverno e Corredor Pós-graduação ok Bateria 07/08/2019 

Bloco E - Escada da Reitoria  ok Led  07/08/2019 

Depósito Manutenção Bloco Principal  ok Bateria  07/08/2019 

Depósito Manutenção Cabine Pintura  ok Bateria 07/08/2019 

Geradores no Depósito - Bloco Principal  ok Bateria 07/08/2019 

Ginásio nas paredes laterais p/ deposito materiais  ok Bateria 07/08/2019 

NPJ Térreo ptróximo à Recepção  ok Bateria 07/08/2019 

NPJ - No corredor e na escada  ok 
Bateria- 

led 
07/08/2019 

Bloco A - 2° Piso Reitoria p/ Escada ok Led 07/08/2019 

Bloco C - Entrada do Refeitório reto com a rampa  ok Bateria 07/08/2019 

Bloco G - Escada de emergência  ok 12- Led 07/08/2019 

Bloco da Saúde - 1º Pavto saída elevador, 01 cada 
lance de escada, 03 no corredor  

Ok Led 07/08/2019 

Bloco da Saúde - 2º Pavto 01 cada sala de aula, 02 no 
corredor geral, 03 em cada bloco de salas 

Ok Led 07/08/2019 

Bloco da Saúde - 3º Pavto 01 cada sala de aula/ 
Laboratório, 02 no corredor geral e 03 em cada bloco 

Ok Led 07/08/2019 
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Bloco da Saúde - 4º Pavto 01 cada sala de 
aula/laboratório, 03 atrás dos consultórios, 02 no 
corredor geral 

Ok Led 07/08/2019 

Bloco da Saúde - 01 cada banheiro Ok Led 07/08/2019 

Fonte: Dados da Instituição (2021). 
 
Quadro 4  - Manutenção dos extintores. 

 

Local Tipo Situação 
Venc. 

(Teste Hidrost.) 
Capac. 

Bloco G - Corredor 2° Piso  PQS OK 2023 4 Kg 

Bloco F - 3° Piso Próximo Ao Hidrante PQs OK 2023 6 Kg 

Bloco G - 3° Piso Frente Ao Elevador PQS OK 2023 4 Kg 

Bloco G - 3° Piso Corredor CO2 OK 2023 4 Kg 

Bloco G - 3° Piso Corredor PQs OK 2019 4 Kg 

Bloco F - 4° Piso Próximo A Rádio CO2 OK 2019 4 Kg 

Bloco F - 4° Piso Corredor  PQS OK 2023 4 Kg 

Bloco G - 4° Piso Frente Elevador PQS OK 2022 6 Kg 

Bloco G - 4° Piso Corredor P/ Elevador PQS OK 2022 4 Kg 

Bloco G - 4° Piso Corredor  PQS OK 2022 4 Kg 

Bloco G - 5° Piso P/ Escada Para 6° Piso PQs OK 2023 4 Kg 

Bloco G - 5° Piso Próximo Ao Elevador PQS OK 2022 8 Kg 

Bloco G - 5° Piso Corredor PQS OK 2020 4 Kg 

Bloco G - 5° Piso Corredor PQs OK 2022 6 Kg 

Bloco G - 6° Piso Frente Elevador  PQS OK 2022 6 Kg  

Bloco G - 6° Piso Corredor  PQS OK 2023 4 Kg 

Bloco G - 6° Piso TI  CO2 OK 2022 6 Kg 

Bloco G - 6° Piso TI - Sala Luiz  PQS OK 2023 4 Kg 

Unidavi Idiomas - 1 Extintor Dentro  PQS OK 2023 4 Kg 

Unidavi Idiomas 1 Extintor Lado de Fora 
Atrás 

PQS OK 2022 8 Kg 

Bloco H - 2° Piso Dentro da Informática  CO2 OK 2022 6 Kg 

Bloco C - 2° Piso Corredor Informática 2 
extintores 

CO2 OK 2022 4 Kg 

Biblioteca - 1° Piso - próximo ao balcão  PQS OK 2023 4 Kg 

Biblioteca - 1° Piso - próximo aos livros CO2 OK 2023 4 Kg 

Biblioteca - 2° Piso - à direita da escada PQS OK 2023 2 Kg 

Bloco K - Térreo Na Entrada Tem  2 ext PQS OK 2023 4 Kg 

Bloco K - 2° Piso Logo Na Escada Tem 2 ext  PQS OK 2020 4 Kg 

Bloco K - 3° Piso Logo Na Escada Tem 2 ext PQS OK 2023 4 Kg 

Bloco K - 4° Piso Logo Na Escada Tem 2 ext PQS OK 2023 4 Kg 

Bloco K - 5° Piso Logo Na Escada Tem 2 ext PQS OK 2023 4 Kg 

Bloco A - 1 extintor PQS OK 2022 4 Kg 

Bloca A - 1 extintor 
Àgua 
Press 

OK 2022 10lit 

Bloco A - Refeitório próximo à porta  CO2 OK 2021 6 Kg 

Bloco A - Próximo à Sala Nobre PQS OK 2020 4 Kg 

Bloco A - 2° Próximo à sala de reunião 
Conselhos 

Àgua 
Press 

OK 2022 10lit 

Bloco A - Ao lado do banheiro masculino PQS OK 2022 4 Kg 

Bloco A - 2° Piso Secretaria dos Conselhos CO2 OK 2022 4 Kg 

Bloco B - Corredor acesso cantina PQS OK 2022 6 Kg 

Bloco B - Ao lado a lanchonete  PQS OK 2022 6 Kg 
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Bloco B - Central de Cópias  CO2 OK 2022 4 Kg 

Bloco B - Corredor  
Água 
Press 

OK 2023 10lit 

Bloco C - Corredor Pós-graduação Atra Ca CO2 OK 2022 4 Kg 

Bloco C - Corredor Pós-graduação  PQS OK 2023 4 Kg 

Bloco E - Recepção  PQS OK 2022 4Kg 

Bloco G - Porta da frente ao lado  PQS OK 2023 4 Kg 

Bloco F - Próximo Coord. Pedagogia  PQS OK 2022 8 Kg 

Bloco D - 2° piso ao lado alarme Financeiro PQS OK 2023 4 Kg 

Bloco B - 2° Piso próximo Anatomia PQS OK 2020 4 Kg 

Bloco B - 2° Piso próximo Secretária PQS OK 2021 4 Kg 

Bloco F - 2° Piso Corredor p/ Secretaria  
Colégio 

PQS OK 2022 4 Kg 

Bloco G - 2° Piso entrada elevador PQS OK 2023 4 Kg 

Bloco G - 2° Piso corredor sala  PQS OK 2023 4 Kg 

Depósito Manutenção 1pç PQS OK 2023 4 Kg 

Depósito Manutenção p/ porta saída 1pç PQS OK 2022 8 Kg 

Depósito Manutenção Cabine Pintur 1pç PQS OK 2023 4 Kg 

Depósito Manutenção Gab. Pintura 1pç PQS OK 2023 6 Kg 

Depósito Manutenção Rampa 1pç CO2 OK 2023 8 Kg 

Depósito Manutenção 2° Piso  CO2 OK 2023 4 Kg 

Psicologia - Térreo P/ Porta PQS OK 2023 4 Kg 

Psicologia - Térreo Corredor PQS OK 2023 6 Kg 

Psicologia - 2° Piso 1pç PQS OK 2022 4 Kg 

Psicologia - 2° Piso Corredor PQS OK 2023 4 Kg 

NPJ - Térreo Próximo Entrada PQS OK 2022 4 Kg 

NPJ - Térreo Próximo ao balcão PQS OK 2022 4 Kg 

NPJ - 2° Piso Corredor 2pç  PQS OK 2023 4 Kg 

Academia o extintor está p/ balcão 2pç PQS OK 2022 4 Kg 

Bloco da Saúde - 1º Pavto 3 Pcs PQS Ok 2023 4KG 

Bloco da Saúde - 2º Pavto 3 Pcs PQS OK 2023 4KG 

Bloco da Saúde - 3º Pavto 3 Pcs PQS OK 2023 4KG 

Bloco da Saúde - 4º Pavto 3 Pcs PQS OK 2023 4KG 

Fonte: Dados da Instituição (2021). 
 

1.21 PLANTAS DE EMERGÊNCIA 
 
As plantas de emergência farão parte do Apêndice 9 a 29 deste documento. 
A planta de emergência visa facilitar o reconhecimento do local por parte da 

população da edificação e das equipes de resgate dividindo-se em dois tipos: interna 
e externa. 

A planta interna é aquela localizada no interior de cada unidade autônoma e 
indica claramente o caminho a ser percorrido para que a população saia do imóvel 
em caso de incêndio ou pânico. As plantas de emergência devem ser fixadas atrás 
das portas dos ambientes com altura de 1,7m ou na parede ao lado desta, quando 
os ambientes tiverem portas que permaneçam abertas. 

A planta externa é aquela localizada no hall de entrada principal do pavimento 
de descarga do imóvel. Indica claramente o caminho a ser percorrido para que a 
população saia do imóvel em caso de incêndio ou pânico e possa chegar até o ponto 
de encontro (local seguro no térreo e fora da edificação). 
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As plantas de emergência dos locais críticos da edificação são 
complementares e apresentadas anexas a este documento. 

 
1.22 REVISÃO DO PLANO 

 
Em conformidade com a NBR 15219:2005, Item 4.4, o Plano de Emergência 

contra incêndio deverá ser revisado por profissional habilitado sempre que: 
 

I. Ocorrer uma alteração significativa nos processos industriais, processos de 
serviços, de área ou leiaute. 

II. For constatada a possibilidade de melhoria do Plano. 
III. Completar 12 meses de sua última revisão. 

 
Nenhuma alteração significativa nos processos industriais, processos de 

serviços, de área ou leiaute pode ser efetuada sem que um profissional habilitado, 
preferencialmente aquele que elaborou o Plano de Emergência contra incêndio, seja 
consultado previamente e autorize a sua alteração por escrito. 
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Apêndice 1 – Contados de emergência. 
 

Quadro 5 - Telefones de emergências. 

Telefones de emergência finais de semana e feriados 

Airton Cachoeira  47-984947461 

Alcir Texeira   47-997737016 

Celio Simão Martignago   47-999432528 

Charles Roberto Hasse  47-988733064 

Josué U. W. Bilck  47-988585255 

Luiz Cezar Philippi Junior  47- 988221200 

Marcondes Maçaneiro   47-988226100 

Roberto Nagel  47-992036868/35216329 

Roger Dumes Grohnert  47- 99792-1722 

Sandro Andrade  47-988235814 

Valmir Marcio Picoli  47- 988733035 

Telefones públicos 

Corpo de Bombeiros - emergência 192 

Polícia Civil - emergência 193 

Polícia Militar - emergência 147 

SAMU  

Ramais internos 

Airton Cachoeira - Manutenção 6012 

Audiovisuais  6057 

Brigada de Emergência 6011 

CIPA 6122 

Josué Ubirajara Wagner Bilck – Compras 6025 

Reitoria 6033 

Roberto Nagel – Técnico de Segurança 6046 

Fonte: Dados da Instituição (2021). 
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Apêndice 2 - Fluxogramas dos procedimentos de emergência. 

 
Fonte: IN 031/DAT/CBMSC – Plano de Emergência. 
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Apêndice 3 – Procedimento cerra fila – professor. 
 

 
Fonte: IN 031/DAT/CBMSC – Plano de Emergência. 
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Apêndice 4 – Procedimento puxa fila – aluno monitor. 
 

 
 
 
 

Fonte: IN 031/DAT/CBMSC – Plano de Emergência. 
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Apêndice 5 – Procedimento cerra fila – setor administrativo. 

 
Fonte: IN 031/DAT/CBMSC – Plano de Emergência. 
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Apêndice 6 – Procedimento responsável ponto de encontro. 
 
 

 
 
 

Fonte: IN 031/DAT/CBMSC – Plano de Emergência. 
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Apêndice 7 – Procedimento coordenadores de abandono. 
 
 

 
Fonte: IN 031/DAT/CBMSC – Plano de Emergência. 
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Apêndice 8 - Formulário controle do ponto de encontro. 
 

 
 
Data:_____/_____/_____ 
 
Tempo de evacuação:______ 
 
 

Quadro 6  - Controle de pessoas do ponto de encontro de emergência ponto de encontro nº ** 

Setor Qtd de pessoas 
Faltas 

Observações 
Masc Fem 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
Observações: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________                                

 
Resp. pelo ponto de encontro:___________________________________________ 

 
Assinatura:__________________________________________________________ 
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Apêndice 9 - Plantas de emergência – Bloco principal (térreo 1). 
 

Térreo 1 - Bloco principal 
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Apêndice 10 - Plantas de emergência – Bloco principal (térreo 2). 
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Apêndice 11 - Plantas de emergência – Bloco principal (1º pavimento 1). 
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Apêndice 12 - Plantas de emergência – Bloco principal (1º pavimento 2). 
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Apêndice 13 - Plantas de emergência – Bloco principal (1º e 3º pavimento). 
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Apêndice 14 - Plantas de emergência – Bloco principal (4º e 5º pavimento). 
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Apêndice 15 - Plantas de emergência – Ginásio. 
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Apêndice 16 - Plantas de emergência – Biblioteca. 
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Apêndice 17 - Plantas de emergência – Biblioteca (1º pavimento). 
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Apêndice 18 - Plantas de emergência – Biblioteca (2º pavimento). 
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Apêndice 19 - Plantas de emergência – Engenharias (térreo e mezanino). 
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Apêndice 20 - Plantas de emergência –Engenharias (Tipo 3x). 
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Apêndice 21 - Plantas de emergência –  NPJ  
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Apêndice 22 - Plantas de emergência – NPJ (1º pavimento). 
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Apêndice 23 - Plantas de emergência – NPJ (2º pavimento). 
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Apêndice 24 - Plantas de emergência – Psicologia (térreo). 
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Apêndice 25 - Plantas de emergência – Psicologia (1º pavimento). 
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 Apêndice 26 - Plantas de emergência –  Bloco da saúde (térreo). 
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Apêndice 27 - Plantas de emergência – Bloco da saúde (2º pavimento). 
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Apêndice 28 - Plantas de emergência – Bloco da saúde (3º pavimento). 
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Apêndice 29 - Plantas de emergência – Bloco da saúde (4º pavimento). 
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Apêndice 30 - Produtos químicos armazenados no Unilabor. 
 

FICHA DE EMERGÊNCIA (FOGO) 
 

Quadro 7 - Estoque de produtos químicos do laboratório de físico-química controlados pela 
polícia federal. 

Nome do produto 
Produto 

inflamável 
Combate ao fogo 

Reagente a 
água 

Acetato de Etila Sim 
CO2/ Pó químico seco/ Água neblina/ 

Espuma para álcoois 
Não 

Acetona Sim 
CO2/ Pó químico seco/ Água neblina/ 

Espuma para álcoois 
Não 

Ácido Acético Sim 
CO2/ Pó químico seco/ Água neblina/ 

Espuma para álcoois 
Não 

Ácido Clorídrico Não 
CO2/ Pó químico seco/ areia seca/ 

Água neblina/ Espuma para álcoois 
Sim 

Ácido Sulfúrico Não 
CO2/ Pó químico seco/ areia seca/ 

Água neblina/ Espuma para álcoois 
Sim 

Álcool Etílico Sim 
CO2/ Pó químico seco/ areia seca 

/Água neblina/ Espuma para álcoois 
Não 

Álcool Isopropílico Sim 
CO2/ Pó químico seco/ areia seca 

/Água neblina/ Espuma para álcoois 
Não 

Álcool Isobutílico Sim 
CO2/ Pó químico seco/ areia seca 

/Água neblina/ Espuma para álcoois 
Não 

Álcool Metílico Sim 
CO2/ Pó químico seco/ areia seca/ 

Água neblina/ Espuma para álcoois 
Não 

Álcool N-Butílico Sim 
CO2/ Pó químico seco/ areia seca/ 

Água neblina/ Espuma para álcoois 
Não 

Anidrido Acético Sim 
CO2/ Pó químico seco/ Água neblina/ 

Espuma para álcoois 
Sim 

Benzeno Sim 
CO2/ Pó químico seco/Espuma para 

álcoois 
Não 

Clorofórmio Sim 
CO2/ Pó químico seco/ Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Ciclohexano Sim 
CO2/ Pó químico seco/ Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Eter Etilíco Sim 
CO2/ Pó químico seco/ Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Éter de Petróleo P.A Sim 
CO2/ Pó químico seco/ Água neblina/ 

Espuma para solvente  
Não 

Hidróxido de Amônio Sim Água neblina Não 

Peróxido de 
Hidrogênio 

Não Água Não 

Tetracloreto de 
Carbono 

Não 
CO2/ Pó químico seco/ Água neblina/ 

Espuma para álcoois 
Não 

Tolueno Sim 
CO2/ Pó químico seco/  

Água neblina 
Sim 

Carbonato de Sódio Não 
Agente Extintor  

(Barrilha) 
Não 

Hidróxido de Potássio Não CO2/ Pó químico seco Sim 

Hidróxido de Sódio Não 
CO2/  

Pó químico seco 
Sim 

Fonte: Dados da Instituição (2021). 
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Quadro 8 - Estoque de produtos químicos do laboratório de físico-química. 

Nome do produto 
Produto 

inflamável 
Combate ao fogo 

Reagente a 
água 

Ácido Fosfórico Não CO2/ Pó químico seco/ Água neblina Sim 

Ácido Nitríco Não 
Água em abundância CO2/ Pó químico 

seco/ Terra ou areia 
Não 

Alcool Isoamilíco Sim 
CO2/ Pó químico seco/ areia seca 

/Água neblina/ Espuma para álcoois 
Não 

Azul de Metileno Sim 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma para álcoois 
Não 

Ciclohexanona Sim 
CO2/ Pó químico seco/ Água neblina/ 

Espuma para álcoois 
Não 

Diclorometano Sim 
CO2/ Pó químico seco/ Água neblina/ 

Espuma para álcoois 
Sim 

Formaldeído Sim CO2/ Pó químico seco/ Água neblina Não 

Glicerina Sim Pó químico seco/Água neblina Não 

Guaiacol Sim CO2/ Pó químico seco / Espuma Não 

Hexano Sim 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma  
Não 

O-toluidina Sim 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Acetato de Cálcio Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Acetato de Chumbo Não CO2/ Pó químico seco/Água neblina Não 

Acetato de Sódio Sim 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Ácido Salicílico Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Ácido Sulfâmico Sim 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Ácido Tânico  Sim 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Alaranjado de Metila Sim 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Alaranjado de Xilenol Sim 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Alumínio em Aparas Sim 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Sim 

Amido Solúvel Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Azul de Bromofenol Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Azul de Bromotimol  Sim 
Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Azul de Metileno Sim 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Azul de Timol Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Biftalato de Potássio Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Bióxido de Manganês Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Bismutato de Sódio Não CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ Sim 
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Espuma 

Bissulfato de Potássio Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Brometo de Potássio Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Brometo de Sódio Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Carbonato de Amônio Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Carbonato de Cálcio Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Carbonato de Potássio Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Citrato de Sódio Sim 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Cloreto de Amônio Não CO2/ Pó químico seco/Água Não 

Cloreto de Bário Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Cloreto de Cálcio Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Cloreto de Cobalto II 
(oso)  

Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Sim 

Cloreto de Estanho II Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Cloreto de Ferro III Não CO2/ Pó químico seco Sim 

Cloreto de Magnésio Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Cloreto de Manganês Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Cloreto de Mercúrio II Não Àgua em neblina Não 

Cloreto de Potássio Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Cloreto de Sódio Não CO2/ Pó químico seco Não 

Cloreto de Zinco Puro Não Pó químico seco/ Barrilha/ areia Não 

Cloridrato de 
Hidroxilamina 

Sim 
Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Cobre em Pó Sim 
Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Cromato de Potássio Não CO2/ Pó químico seco/Água neblina Não 

Dextrina Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Dicromato de Potássio Não Água / Espuma Não 

Dimetilglioxima Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Dióxido de Manganês Sim 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

D-Lactose Sim 
Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

D-Sorbitol Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

EDTA Sim 
Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Enxofre Sim CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ Não 
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Espuma/ areia 

Fenolftaleína Sim 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Ferro Reduzido Sim 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Sim 

Ferrocianeto de 
Potássio 

Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Fosfato de Sódio 
Bibásico 

Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Fosfato de Sódio 
Monobásico 

Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Fosfato de Potássio Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Fosfato de Potássio 
Bibásico 

Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Fosfato de Potássio 
Monobásico 

Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Fosfato Dibásico de 
Potássio 

Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Fucsina Básica Sim 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Hidróxido de Bário Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Sim 

Iodato de Potássio Não Pó químico seco/ água em neblina Não 

Iodeto de Potássio Não Pó químico seco/ água em neblina Não 

Iodo Ressublimado Não Água em Neblina Não 

Murexida Sim Pó químico seco/ água em neblina Não 

Negro de Eriocromo Sim Pó químico seco/ água em neblina Não 

Nitrato de Bismuto III Sim Pó químico seco/ água em neblina Não 

Nitrato de Bismuto 
Neutro 

Sim Pó químico seco/ água em neblina Não 

Nitrato de Cálcio Sim Água neblina/ CO2 Não 

Nitrato de chumbo II Não Água em neblima Não 

Nitrato de Cobalto (oso) Sim 
CO2/ Pó químico seco/Água em 

neblina/ Espuma 
Não 

Nitrato de Prata Sim Água Não 

Nitrato de Sódio Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Nitrito de Potássio Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Nitrito de Sódio Não Água neblina Não 

Nitrito de Sódio e 
Cobalto III 

Sim 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Óxido de Cobre (ico) Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Permanganato de 
Potássio 

Não Pó Químico Seco/ água em neblina Não 

Potássio Brometo Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Resorcina P.A Sim 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Sílica Gel 60 
(cromatografia camada 

Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 
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fina) 

Sílica Gel 60 
(cromatografia em 

coluna) 
Não 

CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 
Espuma 

Não 

Sódio Nitrito Não Água neblina Não 

Sulfato de Amônio Não Água Não 

Sulfato de Cálcio  Não 
CO2/ Pó químico seco / Espuma/Água 

em último caso. 
Não 

Sulfato de Cobre II Não 
CO2/ Pó químico seco / Espuma/Água 

em último caso. 
Não 

Sulfato de Cobre Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Sulfato de ferro III e 
Amônio 

Sim 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Sim 

Sulfato de Ferro II Sim 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Sim 

Sulfato de Ferro (oso) Sim 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Sim 

Sulfato de Mercúrio II Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Sulfato de Potássio Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Sulfato de Prata Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Sulfato de Sódio Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Sulfato de Magnésio Sim 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Sulfato de Zinco Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Sulfito de Sódio Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Tartarato de Potá. Sódio Não CO2/Água Não 

Tioacetamida Sim CO2/ Pó químico seco/ Água / Espuma Não 

Tiocianato de Amônio Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Tiocinato de Potássio Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Tiossulfato de Potássio Não 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Tiossulfato de Sódio Não 
Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Verde de Bromocresol Sim CO2/ Pó químico seco/ Água / Espuma Não 

Verde Malaquita Sim 
Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Vermelho de Metila Sim 
CO2/ Pó químico seco/Água neblina/ 

Espuma 
Não 

Zinco Sim Pó químico seco/ Barrilha/ areia Sim 

Fonte: Dados da Instituição (2021). 
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Quadro 9 - Modelo de ata de reunião de exercício de abandono de local. 

Exercício simulado de abandono de local 

Data: Horário: 

Tempo total de abandono: 

Responsável pelo exercício: 

Responsáveis envolvidos: 
- 
- 
- 

Descrição do comportamento da população: 
 
 

Falhas operacionais: 
 
 

Falhas nos equipamentos: 
 
 

Outros problemas: 
 
 

Fotos do simulado: 
 
 

Nome e assinatura dos participantes: 
- 
- 
- 

 
Rio do Sul, ********* 

 
 

__________________________ 
Assinatura do responsável 

 
 
 

Responsável Técnico 
 
 
 

____________________________________ 
Gilberto Minatti 

Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho 
CREA/SC nº 139.635-0 
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2 PLANO INSTITUCIONAL DE CONTINGÊNCIA DE CHEIAS 
 
 
2.1 FORMAÇÕES GERAIS 

 
O presente Plano faz referência a procedimentos preventivos e recuperativos 

em caso de inundações no Campus Central da Unidavi em Rio do Sul, 
demonstrando necessidade para a formação de equipe gerenciada para fazer frente 
às calamidades públicas que ocorrem no município, delineando passos a serem 
seguidos para amenizar o sinistro. 

Vale ressaltar que, os níveis indicados neste Plano estão baseados nas 
metragens observadas nas inundações de 2011, 2013, 2015 e 2017, portanto, 
podem sofrer alterações e devem ser utilizados somente como orientação. Por isso, 
entende-se que a melhor estratégia é monitorar o evento de crise e discutir as 
melhores ações acompanhando: este Plano; o desenvolvimento das condições 
climáticas e o aumento do nível do rio e das áreas que vão se alagando, pois, cada 
cheia se apresenta de forma diferente. 

 
2.2 DESIGNAÇÃO 

 
Este Plano trata de procedimentos para a Unidavi organizar ações frente às 

cheias que podem ocorrer no município. O mesmo será comandado pelo Grupo de 
Contingência de Cheias. 
 
2.3 OBJETIVOS 

 
Como objetivo principal tem-se: 

 

 Organizar e estruturar a equipe interna da Unidavi para as ações do Grupo de 
Contingência de Cheias, para atuação em caso de inundações. 

 
Como objetivos específicos: 
 

 Definir responsabilidades e funções do Grupo de Contingência de Cheias. 

 Definir procedimentos preventivos. 

 Reestruturar a Instituição para seu breve retorno ao funcionamento. 
 
2.4 LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÕES 
 

Este Plano será implantado no Campus Central da Unidavi em Rio do Sul e 
nas demais dependências atingíveis da Instituição. 
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2.5 ORGANIZAÇÃO DO GRUPO DE CONTINGÊNCIA DE CHEIAS DA UNIDAVI  
 
2.5.1 Estrutura  

 
Os grupos são selecionados de acordo com a hierarquia para o 

desenvolvimento de ações do Grupo de Contingência de Cheias, que ficam 
escalonados da seguinte maneira: 
 
Grupo Estratégico – É formado pela alta direção, onde serão tomadas as decisões 
fundamentais que podem influenciar no funcionamento da Instituição em momentos 
de cheias. 
 
Grupo Tático – Responsável por criar metas e condições para que as decisões do 
Grupo Estratégico possam ser atingidas. 
 
Grupo Operacional – É o grupo que irá executar as ações criadas pelo Grupo 
Tático para obtenção dos resultados em curto prazo. 

 
Quadro 10 - Grupo de contingência de cheias. 

Grupo Estratégico Grupo Tático Grupo Operacional 

Reitoria 
Direção do Colégio 

Coordenação da Pós-
graduação 

CIPA 
RH 

Manutenção 
Compras 

Brigada de Emergência 
DECOMM 

TI 

Técnicos-Administrativos 
Professores 
Estagiários 

Alunos 
Comunidade 

Fonte: Elaborado pelo RH (2021). 

 
2.5.2 Ações dos grupos 

 
A CIPA organizará as ações do Grupo de Contingência de Cheias da Unidavi, 

sempre de acordo com as decisões tomadas pelo Grupo Estratégico, através das 
metas e condições criadas pelo Grupo Tático. Será uma atividade voluntária em 
potencial, reconhecida pelo seu vínculo com a Instituição, mas também serão 
aceitos ajudantes da comunidade, desde que conhecidos da Instituição e 
identificados. 

Cada frente de trabalho terá um Responsável de Área para acompanhar a 
execução das ações, estes são os responsáveis pelos setores atingidos (conforme 
Quadro 6), podendo ter ajuda de funcionários de setores não atingíveis, destacados 
pela CIPA. Em áreas que não tiverem responsáveis, estes serão designados 
também pela CIPA. 
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Quadro 11 – Ações dos Grupos. 

Grupo 
Estratégico 

Tomada de decisões com base nas informações apresentadas pelo grupo 
tático. 

Grupo Tático 
 

Fase Preventiva 

1. Organizar as instalações e os materiais 
destinados ao trabalho. 

2. Participar dos treinamentos conhecendo a sua 
missão. 

3. Manter em dia e atualizadas as informações de 
nomes, endereços e telefones de todos os 
colaboradores e demais informações pertinentes. 

4. Atualizar os dados deste Plano. 
5. Monitorar o clima e o nível do rio. 

Fase de Execução 

1. A CIPA alerta o Grupo de Contingência de 
Cheias, assim que o nível do rio atingir 6,5 metros. 

2. A partir do nível de 7,00 metros será considerado 
alerta para a Unidavi e iniciam as ações do grupo. 

3. Havendo previsão de considerável aumento do 
nível do rio, convocar reunião com o Grupo de 
Contingência de Cheias. 

4. Organizar grupos de trabalho e seus líderes. 
5. Estabelecer a logística de alojamento, 
alimentação, higiene e depósitos. 

Fase de 
Recuperação 

1. Com o nível do rio estabilizado (abaixo dos 11,00 
metros) e sem previsão de seu aumento, realizar 
reunião de avaliação e tomada de decisões. 

Grupo 
Operacional 

Disponibilizar-se para a execução das tarefas delegadas. 

Fonte: Elaborado pelo RH (2021). 

 
2.6 FASES PARA AÇÃO DO GRUPO DE CONTINGÊNCIA DE CHEIAS  
 

Quadro 12 –  Fases do Grupo Operacional. 

Fase de Alerta 

Momento em que é necessário preparar-se para uma possível 
remoção dos bens dos setores. Deve-se iniciar a identificação dos 
mesmos com as etiquetas conforme Apêndice 12. A CIPA organiza o 
andamento dos trabalhos, orientando os voluntários. 

Fase de Prontidão 
Momento em que é necessário iniciar a remoção dos bens dos setores, 
pois há indicativa de que os mesmos serão inundados. 

Fase de Conclusão 
Momento em que todos os bens dos setores devem ter sido retirados, 
estar com a energia desligada e os locais de depósito identificados, 
pois os mesmos estão na iminência de serem inundados.  

Fase de 
Recuperação 

Com o clima estabilizado e o rio abaixo dos 11,00 metros e havendo 
previsão de baixa, fazer reunião de avaliação e tomada de decisões. A 
CIPA organiza a recuperação pós-cheia, orientando os voluntários.  

Fonte: Elaborado pelo RH (2021). 

 
Quadro 13 - Responsabilidades da CIPA. 

Fase Preventiva 

1. Manter o Plano Atualizado e Divulgado. 
2. Observar as condições do clima que possam elevar o nível dos 

rios. 
3. Manter a guarda dos bens. 
4. Manter envolvimento e acompanhamento da Defesa Civil do 

município. 

Este documento possui o código 176aae95-0f79-498b-9efa-0f7a0d1d07a0 e poderá ser validado no seguinte link: https://validarassinatura.satelitti.com.br
Este documento foi assinado pelo(s) seguinte(s) signatário(s): ALCIR TEXEIRA.



Fl. 87 

 

 

Fase de Alerta 

1. Desencadear a Fase de Alerta quando o nível dos rios atingirem 
7,00 metros; 

2. Informar o Grupo Tático sobre a situação da entrada em Fase de 
Alerta. 

3. Manter a observação da elevação do nível dos rios. 

Fase de Execução 

1. Orientar os voluntários em quais frentes de trabalho irão atuar, 
separando-os em grupos. 

2. Suprir os trabalhadores com água e alimentos durante a execução 
das tarefas. Criar local na Área Azul para descanso e alimentação 
e fazer a lista de previsão para alimentação, conforme Apêndice 
11. 

3. Manter equipe de primeiros socorros. 

Fase de Recuperação 

1. Acompanhar pelas mídias a evolução da regressão do nível dos 
rios. 

2. Buscar reunião com o Grupo Estratégico, quando o nível do rio 
estiver chegando a 11,00 metros ou menos. 

3. Tendo o aval para início da Fase de Recuperação, a CIPA irá 
passar a informação para o DECOMM divulgar aos voluntários que 
está autorizado o retorno ao trabalho de recuperação, para o dia e 
horário determinado pelo Grupo Estratégico. 

4. Conforme os voluntários se apresentarem, a CIPA irá direcioná-los 
para cada frente de trabalho. 

5. Suprir os trabalhadores com equipamentos necessários para 
execução das tarefas como luvas, botas, rodos, vassouras, pás, 
enxadas, entre outros conforme levantamento preenchendo o 
Apêndice 14. 

6. Suprir os trabalhadores com água e alimentos durante a execução 
das tarefas. Criar local na Área Azul para descanso e alimentação 
e fazer a lista de previsão para alimentação conforme Apêndice 11. 

Fonte: Elaborado pelo RH (2021). 

 
2.7 NORMAS GERAIS DE AÇÃO DO GRUPO DE CONTINGÊNCIA DE CHEIAS  
 

Quadro 14 - Normas gerais de atuação. 

Metragem Fase Setores 

6,5 Metros 

ALERTA Vigilância/Brigadistas 

Os Vigilantes/Brigadistas emitem um alerta para: 
 
- Presidente da CIPA 
- Coordenador de RH 
- Coordenador de Compras 

7 Metros ALERTA 

Museu da Madeira 
Incubadora Social 
Coworking 
Cozinha do curso de Nutrição 
Humanidades 

7,5 Metros 
ALERTA 

Sede da Associação de Professores - APRU 
Subsolo Psicologia 
Sede da ADR 
Núcleo de Práticas/Engenharias (Subir elevador) 
Ateliê arquitetura / Studio design 
Almoxarifado 
Depósito de Apoio 

PRONTIDÃO Museu da Madeira 
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Incubadora Social 
Coworking 
Cozinha do curso de Nutrição 
Humanidades 

8 Metros 
Previsão de 

chuva 

A CIPA Consulta o Grupo Estratégico para avaliação do cancelamento das 
aulas. 
A CIPA faz o monitoramento da previsão. 
O DECOMM fica responsável pela divulgação das informações. 

CONCLUSÃO 

Museu da Madeira 
Incubadora Social 
Coworking 
Cozinha do curso de Nutrição 
Humanidades 

PRONTIDÃO 

Subsolo Psicologia/ Refeitório 
Sede da APRU 
Sede da ADR 
Núcleo de Práticas/Engenharias (Subir elevador) 
Ateliê arquitetura/Escritório da Manutenção 
Desligar energia elétrica dos setores citados acima. 
Depósito de Apoio 

8,5 Metros ALERTA 

CINF/LIN 
Sala Nobre  
Salas 119 e 120   
DCE 
SC Cópias 
Hall do Bloco G/ CAU 
Sala da Manutenção 
Pavimento térreo da Biblioteca (Centro de Idiomas, Sala 
de Artes) 
Ginásio (EDF Graduação, EDF Colégio, Banda Marcial, 
fanfarra, teatro) 
Sala da banda marcial (Atrás do Ginásio) 
Salas 101 a 118 (inclui: Colégio Universitário; Capela) 
Pós-graduação 
Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) 
Ambulatório 
Hall do Bloco E (inclui: Recepção e sala das telefonistas) 
Processo Seletivo 
DECOMM/ AME 
Clínica de Psicologia 
NPJ 
Salas 128 a 134 
Cozinha/refeitório 
Almoxarifado higienização 
Clínica de Fisioterapia 
Cantina 
Livraria 
Elevadores (Bloco G, Biblioteca, NPJ - deverão estar no 
último pavimento. Desligar os disjuntores) 
Retirada dos portões eletrônicos (estacionamento e NPJ) 
Recepção Núcleo de Práticas da Saúde (subir elevadores) 
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9 Metros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRONTIDÃO 

CINF/LIN 
Sala Nobre  
Salas 119 e 120   
DCE 
SC Cópias 
Hall do Bloco G/ CAU 
Sala da Manutenção 
Pavimento térreo da Biblioteca (Centro de Idiomas, Sala 
de Artes) 
Ginásio (EDF Graduação, EDF Colégio, Banda Marcial, 
fanfarra, teatro) 
Sala da banda marcial (Atrás do Ginásio) 
Salas 101 a 118 (inclui: Colégio Universitário; Capela) 
Pós-graduação 
NAI 
Ambulatório 
Hall do Bloco E (inclui: Recepção e sala das telefonistas) 
Processo Seletivo 
DECOMM/ AME 
Clínica de Psicologia 
NPJ 
Salas 128 a 134 
Cozinha/refeitório 
Almoxarifado higienização 
Clínica de Fisioterapia 
Cantina 
Livraria 
Elevadores (Bloco G, Biblioteca, NPJ - deverão estar no 
último pavimento. Desligar os disjuntores) 
Retirada dos portões eletrônicos (estacionamento e NPJ) 
Recepção Núcleo de Práticas da Saúde (subir elevadores) 

 
 
 

CONCLUSÃO 

Subsolo Psicologia/ Refeitório 
Sede da APRU 
Sede da ADR 
Núcleo de Práticas/Engenharias (Subir elevador) 
Ateliê arquitetura/Escritório da Manutenção 
Desligar energia elétrica dos setores citados acima. 
Depósito de Apoio 

10 Metros CONCLUSÃO 

CINF/LIN 
Sala Nobre  
Salas 119 e 120   
DCE 
SC Cópias 
Hall do Bloco G/ CAU 
Sala da Manutenção 
Pavimento térreo da Biblioteca (Centro de Idiomas, sala de 
artes) 
Ginásio (EDF Graduação, EDF Colégio, Banda Marcial, 
fanfarra, teatro) 
Sala da banda marcial (Atrás do Ginásio) 
Salas 101 a 118 (inclui: Colégio Universitário; Capela) 
Pós-graduação 
NAI 
Ambulatório 
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Hall do Bloco E (inclui: Recepção e sala das telefonistas) 
Processo Seletivo 
DECOMM/ AME 
Clínica de Psicologia 
NPJ 
Salas 128 a 134 
Cozinha/refeitório 
Almoxarifado higienização 
Clínica de Fisioterapia 
Cantina 
Livraria 
Elevadores (Bloco G, Biblioteca, NPJ - deverão estar no 
último pavimento. Desligar os disjuntores) 
Retirada dos portões eletrônicos (estacionamento e NPJ) 
Recepção Núcleo de Práticas da Saúde (subir elevadores) 

Fonte: Elaborado pelo RH (2021). 
 

2.8 NORMAS DE OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS 
 
Todos os bens da Unidavi (materiais, máquinas, equipamentos, entre outros) 

devem ser identificados com etiquetas conforme Apêndice 14, armazenados nas 
salas que terão também a identificação da origem afixada na porta. A destinação 
será de acordo com o quadro abaixo:  
 

Quadro 15 - Identificação dos locais designados para guarda dos bens. 

Local com risco de inundação Local designado para guardar os bens 

Humanidades 2º andar no Núcleo de Práticas de Engenharias 

Recepção Bloco da Saúde (subir elevadores) Corredor 2º andar bloco da saúde 

DECOMM/ Seletivo/ AME (móveis, materiais 
e computadores)  
NAI 

Espaço Maker 

Bancos DCE Corredor do Laboratório de Química 

Capela Sala 207 

Secretaria Colégio (1º andar) Sala 207 (mesas e armários) 

Salas: 102, 106 e 107 Sala 208 

Bloco G em geral (cadeiras e mesas) 
Extintores e mangueiras de incêndio 
Portas de sala 
Porta Bloco G 
Mesas Colégio 
Coisas banheiros (porta papel, lixeiros) 

Corredor das salas 205, 206, 207 e 208 

Carteiras e móveis CAU Sala 206 

Salas: 103, 104 e 105 Sala 211 

DCE Sala 229 

Salas: 109 a 113 Sala 214 

Clínica de Fisioterapia 
Pós-graduação (documentos) 
Recepção e telefonia/ móveis recepção 
Ambulatório 

Sala 219 
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Móveis corredor da frente das salas de Pós-
graduação 

Portas de sala de aula da Pós-graduação + 
salas 119 até 135 

Sala 224 

Portas das salas 102 até 114 Corredor do Bloco G – 2º andar 

Balcão Sala Nobre 
Móveis Pós-graduação 
Móveis cantina 
Móveis SC Cópias 

Em frente do 
Laboratório de Informática 

Materiais cantina Sala 243 

Mesa DCE 
Móveis Pós-graduação 
Livraria 
SC Cópias 

 

Salas: 120, 133 e 134  Sala 222 

Salas: 117, 118, 119 e Sala Magna Sala 223 

Materiais de limpeza cozinha 
Geladeiras cozinha 
Cortinas da Sala Nobre 

Sala 204 

Sala 129  
Balcão cozinha 

Corredor sala 229 

Móveis cozinha 
Móveis livraria 
Mesas e cadeiras jardim de inverno 
Móveis Sala Nobre 

Corredor Sala dos Conselhos 

Mesas cozinha Rampa Reitoria 

Cadeiras da Sala Nobre 
Salas: 128,130 e 132 

231 

Subsolo Psicologia/ Refeitório Rampa do Bloco da Saúde  

Sede APRU 2º andar  NPJ 

NEAP 2º andar  

NPJ 2º andar  NPJ 

Ginásio  
Vasos de flores 

Rampa Biblioteca 

Centro de Idiomas  
Sala 141 

Biblioteca 

Incubadora Social 
Museu da Madeira 

2º andar Incubadora Social 

Coworking 
Cozinha da Nutrição 

Mezanino 

Ateliê Arquitetura 
Escritório da Manutenção 

3º andar do prédio das engenharias (mesas, 
cadeiras, computadores) e os armários “prédio 

Manutenção” 

Fonte: Elaborado pelo RH (2021). 

 
2.9 RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS DE ÁREA 

 
A partir do momento em que a Grupo de Contingência de Cheias entrar em 

“Alerta”, imediatamente os Responsáveis de Área entram em prontidão. 
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Quadro 16 - Responsáveis de área. 

nº Ocupação Responsável 

101 Secretaria Colégio Universitário Diretor(a) do Colégio 

102 Sala de Aula  CIPA 

103 Sala de Aula  CIPA 

104 Sala de Aula  CIPA 

105 Sala de Aula  CIPA 

106 Sala de Aula  CIPA 

107 Sala de Aula  CIPA 

108 Capela Ecumênica 
Coordenador do setor de 
Manutenção 

109 Sala de Aula CIPA 

110 Sala de Aula CIPA 

111 Sala de Aula CIPA 

112 Sala de Monitoramento Coordenador da Brigada 

113 Sala de Aula CIPA 

114 DECOMM  CIPA 

 NAI Coordenadora do NAI 

115 AME CIPA 

116 Sala Magna  CIPA 

117 Sala de Aula CIPA 

118 Sala de Aula CIPA 

119 Sala de Aula  CIPA 

120 Sala de Aula  CIPA 

123 Sala de Aula CIPA 

124 DCE Presidente 

125 SC Cópias  Proprietário 

 Sala Nobre 
Coordenador do setor de 
Manutenção 

127 Cozinha   
Coordenador do setor de 
Higienização 

 Cozinha (depósito final do corredor) 
Coordenador do setor de 
Higienização 

128 Sala de Aula  CIPA 

129 Sala de Aula   CIPA 

130 
132 
133 
134 

Sala de Aula     
Sala de Aula     
Sala de Aula     
Sala de Aula 

CIPA 
CIPA 
CIPA 
CIPA 

 Núcleo de Práticas Jurídicas Coordenador do setor 

 Biblioteca Coordenadora do setor 

 Sala Manutenção  
Coordenador do setor de 
Manutenção 

 Escritório da Manutenção 
Coordenador do setor de 
Manutenção 

 Sede APRU Presidente 

 Sede ADR Presidente 

 Centro de Idiomas Cipa 

 Ginásio 
Coordenador do curso de 
Educação Física 

 Gerador / Elevadores 
Coordenador do setor de 
Manutenção 

 Ateliê Arquitetura Coordenadores dos cursos 
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Hall do Bloco “G” 
 

Coordenador do setor de 
Manutenção 

 Laboratório Engenharias Coordenador do laboratório 

 GTEC Andrei Stock 

 
Museu da Madeira 
Coworking 

CIPA/Coordenador do setor de 
Manutenção 

 Primeiro Pavimento do Bloco da Saúde 
Coordenador do setor de 
Manutenção 

 Banheiro Familiar 
Coordenador do setor de 
Manutenção 

 Clínica de Fisioterapia Coordenador do setor 

 NEAP Coordenadora do setor 

 CAU Coordenador do setor 

 Refeitório CIPA 

 Cozinha da Nutrição Coordenadora do curso 

 Sala Banda Marcial Direção do Colégio 

 Cantina Proprietário 

 Livraria Proprietário 

 Humanidades Coordenação do Curso 

 Pós- graduação Coordenação do setor 

Fonte: Elaborado pelo RH (2021). 
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Apêndice 31  -  Lista de previsão para alimentação. 
 

Nome Café Manhã Almoço Café Tarde 
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Apêndice 32 - Etiqueta para identificação de bens. 
 

SALA DE ORIGEM/ RESPONSÁVEL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SALA DE ORIGEM/ RESPONSÁVEL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SALA DE ORIGEM/ RESPONSÁVEL 
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Apêndice 33 - Etiqueta para identificação do local designado para guardar os 
bens. 

 

GUARDA DE BENS DE ORIGEM DAS SEGUINTES SALAS/SETORES 
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Apêndice 34  - Relação dos materiais necessários para a fase de recuperação. 
 
 

Material Quantidade 
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3 PLANO INSTITUCIONAL DE CONTINGÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 

 
 

3.1 INTRODUÇÃO 
 
O uso dos diversos espaços de estímulo às práticas dentro do universo 

acadêmico tem necessidade crescente no entendimento nos serviços educacionais 
da Unidavi. A preocupação com a conservação e atualização destes espaços e com 
o desenvolvimento de novos ambientes desta natureza deve ser constante e incluída 
anualmente no orçamento da Instituição.  

A Unidavi conta com uma estrutura própria de acesso à Internet, para uso  
acadêmico, que opera com velocidade de 200 MB por banda larga fornecido pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina 
(FAPESC). E, mais um link privado de 1.5 GB no campus principal de Rio do Sul, 
disponível através de computadores ligados à rede cabeada e pontos de acesso à 
rede sem fio, cobrindo 99% da área construída da Instituição.  

Este recurso está disponível internamente aos usuários, tanto para as 
atividades curriculares, como para as atividades extracurriculares, oferecendo 
possibilidades de pesquisa e desenvolvimento de trabalhos.  

Para manter esta estrutura a Instituição conta com um Departamento de 
Tecnologia da Informação (TI), responsável pela manutenção preventiva e corretiva 
dessa infraestrutura com corpo técnico especializado. 

O Plano de Contingência pode ser entendido como o conjunto de medidas 
preventivas e procedimentos de recuperação, no caso de qualquer interrupção de 
serviços. Estas medidas vão muito além da simples adoção de um plano seguro e, 
devem garantir a capacidade da Unidavi em operar em bases contínuas. Para tanto, 
esse Plano deve assegurar que todos os processos críticos tenham seus riscos 
identificados, avaliados, monitorados e controlados. 
 
3.2 OBJETIVO 

 
Uma vez que falhas nos serviços de TI impactam diretamente nos setores 

administrativos e ensino, almeja-se com este Plano prover medidas para atuação 
rápida e eficaz nos processos críticos de TI relacionados aos sistemas essenciais. 
Também objetiva estabelecer procedimentos de comunicação e mobilização para 
controle, em caso de contingências de emergências que possam ocorrer durante as 
atividades relacionadas à Tecnologia da Informação, visando aplicar as ações 
necessárias para correção e/ou eliminação do problema. 
 
3.3 APLICAÇÃO  

 
Este documento se aplica a todos os serviços de Tecnologia da Informação 

que são executados nos campi da Instituição. Todos os colaboradores devem 
cumprir e fazer cumprir, zelando pela conservação de equipamentos e pela 
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segurança da rede. 
 
3.4 ESCLARECIMENTOS E DEFINIÇÕES 

 
I. Acionamento: é o processo de comunicação com as equipes envolvidas no 

controle da emergência, de acordo com a ordem estabelecida para que 
desempenhem as atividades sob sua responsabilidade, a fim de controlar a 
emergência. 

II. Administrador do Plano de Contingência: responsável pela manutenção e 
atualização dos dados e procedimentos necessários à plena operacionalidade 
do Plano de Contingência. 

III. Áreas Sensíveis: áreas que sofrem fortes efeitos negativos quando atingidas 
pelas consequências da emergência. Dentre elas encontram-se os 
laboratórios de informática, salas administrativas, Data Center e demais locais 
que possuam equipamentos de informática. 

IV. Área Vulnerável: área atingida pela extensão dos efeitos provocados por um 
evento de falha. 

V. Contingência: situação de risco com potencial de ocorrer, inerente às 
atividades, serviços e equipamentos, e que ocorrendo se transformará em 
uma situação de emergência. Diz respeito à uma eventualidade; possibilidade 
de ocorrer. 

VI. Data Center: ou Centro de Processamento de Dados, é um ambiente 
projetado para concentrar servidores, equipamentos de processamento e 
armazenamento de dados, e sistemas de ativos de rede, como switches, 
roteadores, e outros do Campus localizado na Rua Dr. Guilherme Gemballa, 
nº 13, Centro de Rio do Sul/SC Fone (47) 35316000 www.Unidavi.edu.br,   

VII. Incidente: é o evento não programado, de grande proporção, capaz de 
causar danos graves aos sistemas e aos equipamentos de TI do campus, 
podendo interromper a prestação de serviços. 

VIII. Hipótese Acidental: toda ocorrência anormal, que foge ao controle de um 
processo, sistema ou atividade, da qual possam resultar danos aos sistemas 
e/ou equipamentos de TI dos campi, que poderá afetar a prestação dos 
serviços. 

IX. Hipótese não acidental: toda ocorrência anormal, causada por dolo ou culpa, 
de modo que prejudique o bom funcionamento.  

X. Intervenção: é a atividade de atuar durante a emergência, seguindo ações 
planejadas, visando minimizar os possíveis danos aos equipamentos e 
sistemas de TI. 

XI. Sistema de Suporte: o Departamento de Tecnologia da Informação utiliza um 
sistema de controle batizado de “Me Ajuda”. Este possibilita que todos os usuários 
possam solicitar atendimento pelo simples envio de uma mensagem de e-mail para o 
contato meajuda@Unidavi.edu.br. 

XII. Situação de Emergência: situação gerada por evento em um sistema ou 
equipamento que resulte ou possa resultar em danos aos próprios sistemas 
ou equipamentos ou ao desempenho do trabalho de servidores do campus. 

XIII. TI: Tecnologia da Informação. 
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3.5 RESPONSABILIDADES 
 

3.5.1 Equipe do setor de tecnologia da informação 
 
Devem mitigar os impactos que por ventura venham a ocorrer decorrentes de 

emergências ou situações de emergência que afetem os sistemas, equipamentos ou 
infraestrutura de TI dos campi. Esta mitigação deve ser constante, usando todas as 
ferramentas ao alcance, como medidas internas do departamento, bem como 
medidas aos usuários, através de treinamentos, comunicados e orientações de boas 
práticas de segurança. 
 
3.5.2 Colaboradores  

 
 Usuários operacionais de equipamentos e softwares, responsáveis por 

informar o Setor de TI do Campus Principal caso detectem algum tipo de emergência 
ou hipótese acidental que ocorram em alguma das áreas sensíveis do Campus. 

Todos os colaboradores são responsáveis pelo equipamento de informática 
utilizado no seu dia a dia. Não é permitido o uso de nenhum tipo de software sem a 
autorização do Departamento de Tecnologia da Informação1, pois deve-se observar 
sempre o licenciamento do software que se pretende utilizar. 

O colaborador deve ainda, manter sempre as suas senhas atualizadas, 
utilizando senhas fortes. Como recomendação orientamos sempre utilizar no mínimo 
oito caracteres, misturando números e letras, ao menos um caracter especial e uma 
letra maiúscula. Recomenda-se também a troca das senhas a cada 6 meses e a não 
utilização de datas de aniversário, nomes e informações pessoais que são de fácil 
descoberta. 

Os colaboradores devem ter cuidado ao permitir que pessoas estranhas 
utilizem os seus equipamentos de trabalho. Ou mesmo façam acesso a 
equipamentos trazidos de fora por outras pessoas, como por exemplo pen-drive. 
Pois esse tipo de prática pode ser utilizado para vazamento de dados sigilosos da 
Instituição. 

Todos os colaboradores devem sempre permitir o acesso a seu computador, 
seja remotamente, ou pessoalmente pelos funcionários do Departamento de 
Tecnologia da Informação, devidamente conhecidos e identificados. Estes realizam a 
manutenção preventiva dos computadores e dos softwares utilizados, mantendo-os 
sempre atualizados e protegidos contra invasores. 

 
3.6 NÍVEIS DE INCIDENTES 

 
Nível I - Hipótese acidental que pode ser controlada pela equipe de TI do 

campus e que não afeta o andamento do trabalho do colaborador ou discente, 
devendo ser acionado pelo sistema de atendimento Me Ajuda2. Como exemplo para 
este nível de atendimento: problemas com equipamentos periféricos de 

                                            
1 As solicitações para esses casos devem ser enviadas para o e-mail meajuda@unidavi.edu.br. 
2 meajuda@unidavi.edu.br. 
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computadores. 
 
Nível II – Hipótese acidental que impede a utilização do equipamento ou 

sistema e acaba impedindo a continuação do trabalho pelo colaborador ou discente. 
Exemplo de incidente: problema com o funcionamento do computador (não liga, 
travado, etc. ou ainda sistemas offline impedindo o uso do mesmo. Deve ser 
acionado pelo Me Ajuda com o auxílio de outro colaborador. 

 
Nível III – Hipótese acidental que impede o uso de sistemas ou equipamentos 

de todo o campus, impedindo assim o desenvolvimento do trabalho de todos os 
servidores. Deve ser acionado avisando o Coordenador da TI, via telefone, 
whatsapp3 ou pessoalmente. Ele deverá distribuir a demanda ao Técnico mais 
capacitado para aquela função. Exemplo: falha na conexão com a Internet ou queda 
de energia elétrica ou, ainda, problema técnico em algum servidor de rede que 
controla a conexão interna do campus. 
 
3.7 PRINCIPAIS RISCOS 

 
O Plano de Contingência da Tecnologia da Informação foi desenvolvido para 

ser acionado quando da ocorrência de eventos ou ameaças, que apresentam riscos 
à continuidade dos serviços oferecidos pela Instituição. O quadro abaixo define 
estes riscos e aponta os parâmetros para reportar as possíveis causas da ocorrência 
e como proceder se fosse o caso. 
 

Quadro 17 - Riscos e parâmetros de possíveis causas de desastres. 

Evento Possíveis causas 

01 - Interrupção de energia 
elétrica 

Causada por fator externo à rede elétrica do prédio ou de sua 
localidade sem acionamento no grupo gerador com duração da 
interrupção superior a 30 minutos. Causada por fator interno que 
comprometa a rede elétrica do prédio como curto-circuitos, 
incêndios e infiltrações. Impossibilidade de acionar o Grupo 
Moto-gerador no momento de uma queda de energia por mais 
de 30 minutos. 

02 - Superaquecimento do Data 
Center 

Falha na climatização do Data Center, causado por interrupção 
de energia elétrica e consequente desligamento do equipamento 
de climatização, ou, falha no próprio equipamento de ar- 
condicionado. 

03 - Indisponibilidade de 
rede/comunicação e circuitos 

Rompimento de fibra óptica e meios de comunicação decorrente 
de execução de obras, desastres ou acidentes. 

04 - Falha humana 
Ocasionado por ato no momento de configuração ou 
manipulação de equipamentos 

05 - Incêndios Ocasionado por falhas elétricas, desastres naturais, ou, 

                                            
3 Telefone: 55-47 35316072. 
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criminoso. 

06 - Desastres naturais 
A Instituição está localizada na região do Alto Vale do Itajaí. E 
tem sofrido com cheias nos últimos anos. 

07 - Falha de hardware 
Falha que necessite reposição de peça ou reparo, cujo reparo 
ou aquisição dependa de processo de compra. 

08 - Ataques cibernéticos 
Ataque virtual que comprometa o desempenho, os dados ou 
configuração dos serviços essenciais - seja ele de origem 
interna ou externa 

09 - Queda de Link de Internet 
Causada por evento externo alheio ao conhecimento da área de 
TI, já que um link é gerado pela Fapesc e outro por empresa 
privada. 

Fonte: Elaborado pelo Departamento de Tecnologia da Informação (2021). 

 
3.7.1 Interrupção de energia elétrica 

 
Para o caso de falta de energia da concessionária estadual, a Instituição é 

equipada com grupo gerador de eletricidade autônomo a diesel, que cobre toda a 
área do campus principal onde encontra-se o Data Center. O gerador passa por 
manutenção periódica a cada 06 meses. 

Mesmo assim, em caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica, o 
Departamento de Tecnologia da Informação possui um sistema redundante de 
nobreaks de 6000 VA cada. Esses equipamentos têm autonomia viável para 
suprimento do Data Center, podendo desta maneira, manter todos os sistemas em 
pleno funcionamento por até uma hora. Portanto, se o acionamento dos geradores 
de energia da instituição não ocorrer, ainda haverá possibilidade do desligamento 
controlado dos equipamentos, que leva em torno de 10 minutos. 

Os nobreaks possuem aplicativo onde os responsáveis podem observar a 
carga da bateria, garantindo a permanência do Data Center pelo tempo determinado 
em caso de interrupção de energia elétrica. 

Para esta demanda, o Coordenador da TI deverá verificar junto ao 
Departamento de Compras e Manutenção a causa da interrupção da energia e pedir 
a estimativa de prazo para o religamento. 

Para o caso de desligamento controlado da energia para reparos, a área de 
Manutenção deve avisar o setor de TI com 48 horas de antecedência, para que se 
possa proceder de forma segura e organizada o desligamento do Data Center. 

O Setor de Manutenção deve agendar para que os desligamentos ocorram 
sempre nos finais de semana, ou, feriados, informando o tempo necessário de 
desligamento ao Coordenador da TI. 

Em caso de desligamento agendado, o Setor de TI solicitará ao Departamento 
de Eventos, Comunicação e Marketing (DECOMM), que seja divulgada uma nota 
informando aos usuários que os determinados serviços que dependem de energia 
elétrica ficarão inoperantes naquele período.  
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3.7.2 Superaquecimento do Data Center 
 
A sala do Data Center conta com dois equipamentos de climatização de ar 

condicionado split de 18.000 Btus, para que possa garantir a correta climatização do 
ambiente no local. Porém, a climatização na temperatura ideal de no máximo 20º 
centígrados, ocorreria com apenas um - são usados dois para não sobrecarregar um 
só aparelho em dias de muito calor, aumentando assim a vida útil dos aparelhos e 
diminuindo o risco de falha na climatização. Na falha de um dos equipamentos o 
outro cumpre a finalidade até a substituição por um novo aparelho, ou o conserto do 
mesmo. 

Devido a grande importância em manter a sala climatizada, existe um terceiro 
ar-condicionado da mesma capacidade, que encontra-se disponível junto ao Setor 
de Manutenção, para substituir em caso de necessidade por falha dos dois 
equipamentos já previstos.  

Em caso de falha na climatização do Data Center, o Departamento de 
Tecnologia da Informação fará a inspeção primária, com o intuito de identificar 
problemas visíveis nos servidores e demais ativos de rede e, se necessário, o 
acionamento do suporte especializado de manutenção4. 

Esta sala é coberta por rondas do Serviço de Vigilância da Unidavi várias 
vezes ao dia, com registro de ponto. No caso de observar alguma falha no sistema 
de climatização, ou, outra alteração na sala, o vigia deve imediatamente avisar o 
Coordenador da área de TI, ou, quem estiver presente no momento. 

Em caso de identificação de falha de climatização, o setor de TI deverá 
imediatamente solicitar ao Setor de Compras e ao de Manutenção que solicitem o 
reparo aos prestadores de serviço. 
 
3.7.3 Indisponibilidade de rede/comunicação e circuitos 

 
A Unidavi além de manter o seu pessoal de Suporte Técnico de TI, possui 

dois eletricistas no quadro de funcionários. Também mantém parceria junto a 
empresas e provedores de serviço de acesso à Internet visando garantir a 
continuidade no provimento dos serviços de comunicação. Em caso de 
indisponibilidade de rede, comunicação e circuitos será acionada a equipe de 
Suporte Técnico para atendimento primário visando identificar problemas isolados. 
Caso haja constatação efetiva de indisponibilidade será acionada a equipe de 
Suporte de Redes para investigação do problema, e acionamento das empresas 
parceiras em caso de quebra de enlace interno. Ou ainda, junto aos provedores em 
caso de falha de acesso à Internet. 
 
3.7.4 Falha humana 

 
Em caso de falha humana serão apurados os acontecimentos, através da 

análise de logs junto aos equipamentos e sistemas. Em caso de falha que resulte em 
interrupção dos serviços será acionada a Gerência do Departamento de Tecnologia 

                                            
4   Atualmente tem-se um contrato de suporte com a empresa Rdois. 
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da Informação, para que avalie os problemas ocorridos, e adote as medidas de 
recuperação e restabelecimento dos serviços. 

Em caso de falha humana proposital, o Departamento de Tecnologia de 
Informação fará o devido comunicado ao Departamento de Recursos Humanos para 
adotar as medidas legais cabíveis. 
 
3.7.5 Incêndios 

 
Com relação à segurança contra incêndio e pânico implantados na edificação, 

a Unidavi possui todos os sistemas itens de segurança conforme Projeto de 
Prevenção de Incêndios aprovado no Corpo de Bombeiros de Rio do Sul como: 
iluminação de emergência; sinalização de abandono de local; extintores; detectores 
de fumaça e calor; acionadores de alarme de incêndio e hidrantes com mangueiras. 

A Instituição possui Plano de Contingência de Emergência de acordo com a 
IN 031/DAT/CBMSC, constituído para toda a planta. Este Plano conta com o auxílio 
de 07 brigadistas particulares, mais a Brigada de Incêndio Voluntária com cerca de 
32 pessoas. Esta é responsável por cada andar da IES e é treinada para eventuais 
casos de combate a incêndios e prestação de socorro. Além disso, o número para 
acionar a Brigada está em diversos locais de fácil visualização, agilizando o contato 
efetuado por qualquer ocupante do prédio. 

Além do Plano de Emergência, e dos brigadistas, a IES mantém a CIPA, com 
seis integrantes titulares e seis suplentes. Os participantes recebem treinamento de 
20 horas para práticas de salvamento e combate a incêndios no seu início. 
Mensalmente se reúnem para discutir boas práticas de segurança para toda a 
Instituição na prevenção de acidentes e prevenção de sinistros em geral. 

A sala do Data Center está equipada com um extintor de dióxido de carbono 
CO2 4Kg, indicado para o combate a incêndios em equipamentos de informática. 
Esta sala também tem acesso restrito, pois somente pessoas autorizadas pelo 
Coordenador da TI podem acessá-la. Após a autorização é cadastrada senha para a 
fechadura digital ao usuário que poderá adentrar, os demais não terão acesso a 
menos que estejam acompanhados de pessoa autorizada e, por motivo aprovado 
pela TI. 

O local é monitorado pela vigilância 24 horas por dia através de câmera HD, 
assim como também os corredores da mesma. 
 
3.7.6 Desastres naturais 

 
A região é propícia a desastres naturais, mais comumente às enchentes. A  

CIPA tem a função de discutir e manter atualizado o Plano de Contingência de 
Cheias. Portanto, neste caso pode haver a necessidade de interrupção da energia 
elétrica, que deve ser informada ao Coordenador da TI para que possa delegar o 
desligamento apropriado de todos os equipamentos e Data Center. 

A Unidavi também mantém em seu Plano de Contingência de Emergências o 
tópico sobre vendavais, onde há previsão para que os aparelhos elétricos devam ser 
desligados. Portanto, os colaboradores neste caso devem desligar todos os 
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componentes de hardware e também manter as janelas e cortinas fechadas. Já o 
pessoal da TI deve avaliar rapidamente a necessidade de desligar o Data Center. 
 
3.7.7 Falha de hardware 

 
A Unidavi dispõe de servidores para contingência de hardware e software 

através de solução de alta disponibilidade. Qualquer política de segurança nova 
aplicada é automaticamente registrada em ambas as máquinas. Utiliza-se o conceito 
de ativo e standby nesta solução para que, no momento de falha no servidor ativo, o 
standby assuma de maneira automática e com todas as políticas de segurança já 
definidas para o retorno ao ambiente de produção em caso de falha de hardware 
e/ou software. Após o fechamento dos sistemas, a equipe fará os procedimentos 
inversos realizando todos os testes necessários no ambiente de produção.  
 
3.7.8 Ataques cibernéticos 

 
A Instituição possui sistemas de monitoramento de acesso indevido. Estes 

sistemas enviam alertas em caso de tentativas de invasão. Como por exemplo, 
tentativas de acesso às contas de e-mails dos usuários. Tentativas de acesso ao 
servidor de acesso remoto, Windows Terminal Server (WTS), utilizado para acesso 
remoto nas necessidades de manutenção e suporte externos pelos fornecedores. 
Esse WTS está sendo transformado em ponto de acesso centralizado para a 
manutenção e suporte, facilitando ainda mais o controle e monitoramento. 

Na prevenção a ataques cibernéticos a TI tem como prioridades: manter os 
sistemas antivírus atualizados, treinamentos das equipes e usuários, cuidado com a  
gestão de identidades e acessos. 
 
3.7.9 Queda de Link de Internet 

 
 A Internet é uma grande ferramenta de apoio ao estudo, pesquisas, 

transmissão de aulas online, entre outros. Por isso há um cuidado muito grande para 
que a maior área possível da Instituição seja coberta por rede wifi.  

A Instituição conta com dois Links de Internet para, no caso de um deles cair, 
o outro assume sozinho. Neste caso haverá uma diminuição na velocidade de 
transmissão de dados. No entanto, para manter o máximo possível de velocidade, 
serão cancelados os downloads e uploads até que o link volte ao normal. 

Ainda como medida paliativa para manter o máximo de velocidade será 
cancelada a Internet aberta para qualquer usuário, ficando ativa somente a Internet 
para usuários cadastrados, como professores, funcionários e discentes. 
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3.8 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 
 

Quadro 18 – Responsabilidades.  

Membros Responsabilidades 

Coordenador do 
Departamento de 

Tecnologia da Informação 

Será o Administrador do Plano de Contingência. Deve avaliar o Plano 
periodicamente, e decidir pelo seu acionamento quando de ocorrência 
de risco, respondendo pela execução do Plano e demais ocorrências 
relacionadas. 
Analisar as perdas e mapear a quantidade de dados perdidos, tempo 
de recuperação desses dados e formular estratégia de recuperação de 
dados de acordo com as políticas pré-estabelecidas. 

Suporte Técnico 

Identificar os danos, erros ou problemas de comunicação, de hardware 
e software. E, caso seja necessário reportar aos membros 
especializados ou à coordenação de TI. 
Fornecer aos funcionários as ferramentas de que necessitam para 
desempenhar suas funções da forma mais rápida e eficiente possível.  

Suporte de Redes e 
Segurança da Informação 

Avaliar os danos específicos de qualquer infraestrutura de rede e para 
fornecer dados e conectividade de rede de voz, incluindo WAN, LAN e 
quaisquer conexões de telefonia internamente dentro da Unidavi ou de 
infraestrutura externa junto aos prestadores de serviço. 
Prover mecanismos de segurança no ambiente principal e alternativo. 
Resguardar aplicações e dados, evitando que desdobramentos de 
segurança afetem o acionamento da continuidade, cuja proteção estará 
contida na política de segurança.  

Suporte Servidores 

Fornecer a infraestrutura de servidor físico e virtuais necessária para 
que o Departamento de Tecnologia da Informação execute suas 
operações e processos essenciais durante uma contingência.  Garantir 
que as aplicações essenciais possam funcionar como exigido para 
atender aos objetivos de negócios, em caso de uma contingência. 

Suporte 
Instalações/Manutenção 

Responsável pelas instalações físicas que abrigam sistemas de TI e 
pela garantia que as instalações de alternativa são mantidas 
adequadamente. Avalia os danos e supervisiona os reparos para o 
local principal no caso de a localização primária sofra da destruição ou 
danos.  Provê a manutenção necessária aos itens que compõem as 
instalações físicas do Data Center. 

Fonte: Elaborado pelo Departamento de Tecnologia da Informação (2021). 

 
3.9 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA  

 
O Departamento de Tecnologia da Informação possui uma equipe de técnicos 

e monitores de Laboratórios de Informática, além de parceiros tecnológicos. Essa 
equipe é responsável por manter a infraestrutura tecnológica em condições perfeitas 
de uso, oferecendo serviços de suporte, manutenção preventiva e manutenção 
corretiva.  

O Departamento planeja e executa um cronograma de manutenção 
preventiva anualmente em todos os equipamentos de Tecnologia da Informação da 
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Instituição. Essas manutenções são realizadas nos períodos de férias, no início de 
cada ano e nas férias de julho. Nelas são executadas limpezas dos equipamentos e 
troca de peças quando necessário. Mensalmente executa-se a manutenção e 
monitoramento dos sistemas instalados. Por meio de um sistema de gerenciamento 
e monitoramento remoto, os técnicos monitoram as necessidades de atualização e 
manutenção de cada equipamento. Manutenções de emergência também são 
executadas sempre que necessário. 

As manutenções corretivas são realizadas através das ocorrências 
identificadas na manutenção preventiva. E, também podem ser solicitadas pelos 
usuários diretamente ao Departamento de Tecnologia da Informação.  

O suporte e manutenção dos equipamentos obedecem ao seguinte Programa 
de Manutenção:  
 
Manutenção Permanente: realizada pelo técnico da Unidavi. Consiste na 
verificação diária do funcionamento normal de todos os computadores, antes do 
início de utilização do Laboratório de Informática.  
 
Manutenção Preventiva: realizada semanalmente no Laboratório de Informática 
pelo técnico da Unidavi, onde é realizada a verificação das conexões e estado geral 
dos equipamentos.  
 
Manutenção Corretiva: realizada pelo técnico da Unidavi. Consiste na solução dos 
problemas detectados na manutenção permanente e preventiva.  
 
Manutenções Preventivas: realizadas nos computadores do ambiente 
administrativo, como limpeza interna e externa dos equipamentos, e atualizações de 
segurança dos sistemas. 
 
3.10 IDENTIFICAÇÃO DA CONTINGÊNCIA E PROCEDIMENTOS  

  
Quadro 19 - Identificação e procedimentos. 

Contingência Procedimento 

Evento Ação Responsável Descrição Responsável 

Falha de HD de 
servidores 

Monitorar os 
alertas dos 

servidores para 
identificar falhas 

de Hardware 

Luiz C.Philippi Junior 
Caio A. Hoffmann 

Marcondes Maçaneiro 
Rubens (Rdois) 

Em caso de 
falha de HD o 

mesmo deve ser 
solicitado e 
substituído 

 
Luiz C. Philippi Junior 

Caio A. Hoffmann 
Marcondes Maçaneiro 

Rubens (Rdois) 

Falha da rede 
elétrica 

Acionar equipe de 
manutenção 

Luiz C.Philippi Junior 
Caio A.Hoffmann 

Marcondes Maçaneiro 
Airton J. Cachoeira 

Acionar a equipe 
de manutenção 

elétrica para 
verificação 

 
Airton J. Cachoeira 

Josue U.Wagner Bilck 

Validação de 
Backups 

Validar os 
arquivos que 

 
 

Todo backup 
executado deve 
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foram feitos 
backup 

Luiz C. Philippi Junior 
Rubens (Rdois) 

ser verificado 
pelo menos uma 

vez ao mês, 
para verificar 

que não esteja 
corrompido. 

 
Luiz C. Philippi Junior 

Rubens (Rdois) 

Falha física em 
servidores 

Solicitar a 
verificação do 

equipamento por 
parte do 

fornecedor. 

 
 
 

Marcondes Maçaneiro 
Luiz C. Philippi Junior 

Os 
equipamentos 

atuais são novos 
e com garantia, 

em caso de falha 
deve ser 

solicitado o 
suporte pelo 
fornecedor. 

 
 

Marcondes Maçaneiro 
Luiz C. Philippi Junior 

Rubens (Rdois) 

Falha no sistema 
de refrigeração 

Verificar o 
sistema de 

refrigeração. E 
implementar 

sistema de alerta 
por sensor. 

 
Marcondes Maçaneiro 
Luiz C. Philippi Junior 

Rubens (Rdois) 

Equipe de 
vigilância deve 
ser orientada a 
monitorar a sala 
em feriados e 

finais de 
semana. 

 
Rubens (Rdois) 

Marcondes Maçaneiro 
Luiz C. Philippi Junior 

Caio A.Hoffmann 

Fonte: Elaborado pelo Departamento de Tecnologia da Informação (2021). 

 
3.11 PLANO DE MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO E EXPANSÃO DE 
INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
A política de aquisição, atualização e manutenção de equipamentos de 

Tecnologia da Informação visa garantir aos cursos de Graduação, Pós-graduação, 
Colégio e de Extensão da Unidavi, a infraestrutura de tecnologia adequada para o 
seu funcionamento. 

Os recursos destinados à infraestrutura de TI são aplicados prioritariamente 
na manutenção da estrutura atual, na atualização e, nas demandas geradas para 
ampliação decorrentes de novos cursos, novas tecnologias ou realocação de espaço 
físico. 

São destinados os recursos necessários para suprir as demandas de todos os 
cursos que oferece, bem como, de sua infraestrutura de apoio e suporte. 
 

Tabela 1 - Projeção dos Gastos com Manutenção e Investimentos em Tecnologia da Informação 
(R$). 

Descrição 2022 2023 2024 2025 2026 

Manutenção 1.725.203,82  2.040.015,82  2.244.524,69  2.422.600,32  2.605.210,83  

Sistemas de Gestão 916.489,67  1.083.729,01  1.192.371,40  1.286.971,52  1.383.980,72  

Manutenção em 
Informática 

75.164,48  88.880,36  97.790,49  105.548,98  113.505,04  

Infraestrutura de 
Redes 

19.117,55  23.223,36  25.853,24  28.111,41  30.415,27  

Equipamento de 1.274.503,49  1.548.224,03  1.723.549,55  1.874.093,78  2.027.684,82  
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Informática 

Atualização de 
Software 

95.587,76  116.116,80  129.266,22  140.557,03  152.076,36  

Totais 4.106.066,77  4.900.189,37  5.413.355,60  5.857.883,04  6.312.873,03  

Fonte: Elaborado pelo Departamento de Tecnologia da Informação (2021). 

 
Observa-se na tabela 1, os valores de investimentos previstos para os 

próximos anos, sempre observando o faturamento da Unidavi. O grupo de 
manutenção engloba todas as manutenções que são realizadas pela Unidavi. 
Atualmente na contabilidade não é realizado o controle separado de manutenções 
por setor ou área.  

Os investimentos em informática representam em média, conforme definido 
no PDI o valor de 2% sobre o faturamento da Unidavi. 
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4 PLANO INSTITUCIONAL DE CONTINGÊNCIA DA BIBLIOTECA FÍSICA E 
VIRTUAL5 

 
4.1 INTRODUÇÃO 

                  
O Sistema de Bibliotecas da Unidavi abriga acervos físicos e digitais e presta 

diversos serviços que subsidiam as atividades de Ensino, Iniciação Científica e 
Extensão. Trabalha constantemente para a melhoria da infraestrutura, dos seus 
serviços e processamento técnico, tendo em vista a organização, conservação e 
preservação desses acervos ao longo do tempo. 

O Plano de Contingência objetiva descrever as medidas que são adotadas no 
Sistema de Bibliotecas visando atender eventuais emergências e garantir a sua 
funcionalidade e, não substituir os planos de emergência específicos de cada 
situação. 

Cabe ressaltar que os riscos e as descrições contempladas neste Plano nem 
sempre serão aplicadas a todas as Bibliotecas da Unidavi, tendo como prioridade 
sua aplicação na Biblioteca Central (Campus Rio do Sul). 

Contingência significa algo que possa ocorrer ou não e, a Instituição em seus 
procedimentos de prevenção trabalha no sentido de que a estrutura não pare. Para 
isso, montou este Plano para que, mesmo com ocorrência de eventos indesejáveis, 
os usuários possam ser atendidos - dando continuidade, mesmo que de forma 
insuficiente, para que seja restabelecida a normalidade da forma mais rápida 
possível. 

Para isso foi elencada a previsão de riscos e quais as reações da equipe para 
manter o funcionamento, com as tarefas dos responsáveis pela estrutura. 
 
4.2 INFRAESTRUTURA 

 
A infraestrutura do Sistema de Bibliotecas conta com 05 unidades de 

atendimento (campus sede, demais campi e Hospital Regional). A área física 
destinada à Biblioteca é de 1.769,55 m², distribuídos na sede e nos campi 
descentralizados conforme apresentado no quadro abaixo. 

 
Quadro 20 – Infraestrutura do Sistema de Bibliotecas. 

Unidade Área Física m² 

Rio do Sul 1.490,62 

Ituporanga 76,61 

Taió 78,32 

Presidente Getúlio 114,00 

Residência Médica 10,00 

Soma 1.769,55 

Fonte: Elaborado pelo Sistema de Bibliotecas (2021). 

 
O horário de funcionamento do Sistema de Bibliotecas apresenta-se  no 

                                            
5 Aprovado pela Resolução/CONSUNI nº 025/2019, de 17 de julho de 2019. 
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quadro 21. 
 

Quadro 21 – Horário de funcionamento do Sistema de Bibliotecas. 

Unidade Horário 

Rio do Sul De segunda a sexta-feira: das 7h30 às 22h  
Sábados: das 7h45 às 11h45 

Ituporanga De segunda a sexta-feira: das 18h às 22h 

Taió De segunda a sexta-feira: das 18h às 22h 

Presidente Getúlio De segunda a sexta-feira: das 18h às 22h 

Residência Médica De segunda a sexta-feira de acordo com a demanda da Residência Médica 

Fonte: Elaborado pelo Sistema de Bibliotecas (2021). 

  
4.3 ACESSOS AO ACERVO 

 
 O acesso ao acervo geral das bibliotecas é livre, podendo o usuário consultar 

os materiais na estante.       
   

4.4 SEGURANÇA DO ACERVO 
 
 Uma das medidas para promover a segurança patrimonial e informacional do 

acervo físico das bibliotecas é o monitoramento interno - com oito câmeras de 
segurança situadas por toda a área interna e quatro externamente ao prédio. 
Também, há proibição na entrada de usuários portando bolsas, mochilas, sacolas e 
similares. 

A biblioteca também conta com equipe de vigilância não armada para 
colaborar na segurança patrimonial do acervo, mobiliário e das pessoas. 

 
4.5 CIRCULAÇÃO DE MATERIAIS 

 
O empréstimo domiciliar, local e mediático de material bibliográfico ou de 

equipamentos disponíveis no acervo das bibliotecas é realizado apenas para as 
categorias de usuários cadastradas no Sistema Gerenciador de Bibliotecas 
(Pergamum).   

Caso haja impedimento em utilizar o sistema informatizado para empréstimo 
de material bibliográfico, esse ocorrerá de forma manual, conforme “Formulário de 
Empréstimo” (Apêndice 15). Tão logo o sistema seja restabelecido, os materiais 
serão inseridos para que os usuários possam efetuar a renovação do prazo de 
empréstimo. 

Para garantir o acesso à informação impressa, alguns exemplares são 
mantidos no acervo por meio de identificação visual (tarja azul) sendo possível 
emprestá-los por até 02 horas. Esta medida visa manter no acervo, pelo menos um 
exemplar dos títulos, possibilitando a reprodução e/ou a consulta por todos os 
usuários. 

Ressalta-se também que o Sistema Pergamum permite que as renovações e 
reservas sejam efetivadas de forma online em qualquer lugar com acesso à Internet. 

Além disso, terá como subsídio a plataforma da Minha Biblioteca que contém 
um acervo de mais de 10.000 títulos digitais das principais editoras do país e, 
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também, os serviços da Plataforma EBSCO e Lex Magister. 
A gestão da circulação de materiais é feita por meio das equipes de 

Atendimento ao Usuário e do Sistema Pergamum, que envia e-mails periódicos de 
aviso de devolução e atraso de empréstimos. A Biblioteca também adota o 
estabelecimento de multa por atraso na devolução, como medida educativa e 
preventiva à segurança patrimonial e informacional. 

 
4.6 ACERVO IMPRESSO  

 
Os acervos do Sistema de Bibliotecas devem reunir materiais de informação 

de todas as áreas do conhecimento necessários ao pleno atendimento dos planos 
de cursos das unidades curriculares oferecidos pela Instituição. Independentemente 
do suporte, os materiais de informação devem atender às demandas informacionais 
de forma alinhada com o Ensino, Pesquisa e Extensão. 
 
4.7 ACERVO DIGITAL 

 
O acervo digital é composto pela produção acadêmica da Instituição; 

Repositório Institucional. No entanto, além do acervo digital próprio, a Biblioteca 
investe no acesso a importantes bases de dados nacionais e internacionais, com o 
objetivo de ampliar o acesso à informação por seus usuários.  

Para que esse conteúdo esteja constantemente disponível aos usuários, é 
previsto a disponibilização dos planos de contingência das próprias bases de dados. 
 
4.8 RISCOS E CONTINGÊNCIAS 

 
Alguns riscos são inerentes à atividade laboral e à atividade humana como 

um todo, mas a identificação dos mesmos e a adoção de medidas para atenuar e 
diminuir seus possíveis danos são medidas eficazes de segurança. 

No prédio da Biblioteca Central foram identificados os seguintes riscos: 
 

I. Riscos de infraestrutura: interrupção no fornecimento de energia elétrica e de 
água. 

II. Riscos de acidentes naturais: alagamentos e chuvas torrenciais, ventos muito 
fortes e quedas de árvores. 

III. Riscos ergonômicos: esforço físico, postura inadequada, ritmo excessivo, 
repetitividade; acidentes em razão de falta de energia. 

IV. Riscos de acidentes: incêndios. 
V. Riscos de saúde: emergências médicas gerais. 

VI. Riscos de acesso informacional: queda de energia elétrica, queda de acesso 
à Internet, falta de equipamentos para acesso a conteúdo digital, queda do 
parque computacional que suporta as coleções digitais (mantidas ou não pela 
BC\Unidavi), furto de materiais bibliográficos, vandalismo ao acervo, perda ou 
danos a itens emprestados do acervo. 
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Para promover uma adequada manutenção dos produtos e serviços da 
Biblioteca foi realizado um gerenciamento dos riscos identificado. 

 
4.8.1 Riscos de infraestrutura 

 
Quadro 22 - Risco 1: Interrupção do fornecimento de energia elétrica 

Risco 1: Interrupção do fornecimento de energia elétrica 

Probabilidade de ocorrer X Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa  Médio X Alto 

Dano: Interrupção dos serviços da biblioteca; aumento da probabilidade de risco de acidentes; 
avaria de equipamentos; deterioração dos acervos. 

Ação preventiva 

Implementado gerador; manutenção constante da estrutura elétrica 
do prédio; instalado luzes e sinalização de emergência; colocado 
fitas antiderrapantes e corrimãos em escadas; disponibilizado 
lanternas de emergência para equipe de vigilantes; manter 
atualizado o Plano de Evacuação do prédio com falta de energia, 
manter o Plano de Contingência de Manutenção atualizado. 

Ação de contingência 

Luzes de emergências acionadas; entrar em contato com equipes 
de manutenção elétrica da Instituição que entrará em contato com a 
empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica; ligar 
gerador; acionar equipes de vigilância. 

Fonte: Elaborado pelo Sistema de Bibliotecas (2021). 

 
Quadro 23 - Risco 2: Interrupção do fornecimento de água. 

Risco 2: Interrupção do fornecimento de água 

Probabilidade de ocorrer X Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa x Médio  Alto 

Dano: Comprometer a saúde de funcionários e usuários; interferência na higiene adequada dos 
ambientes. 

Ação preventiva 

Oferecer filtros de água potável; galões de reserva de água mineral; 
disponibilidade de caixa d’água; manutenção constante dos banheiros 
e da rede hidráulica do prédio; proteger o acesso aos controles da 
rede hidráulica, Plano de Contingência de Manutenção atualizado. 

Ação de contingência 
Entrar em contato com equipes de manutenção hidráulica da 
Instituição; usar água potável dos reservatórios e galões; isolar 
banheiros que não estejam adequados para o uso. 

Fonte: Elaborado pelo Sistema de Bibliotecas (2021). 

 
4.8.2 Riscos de acidentes naturais 

 
Quadro 24 - Risco 3: Chuvas torrenciais e alagamento. 

Risco 3: Chuvas torrenciais e alagamento 

Probabilidade de ocorrer  Baixa  X Média   Alta 
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Impacto se ocorrer   Baixa   Médio X Alto 

Dano: Comprometimento da estrutura do prédio; precarização dos acervos e equipamentos da 
biblioteca; aumento da probabilidade de risco de acidentes. 

Ação preventiva 
Avaliações periódicas de manutenção do prédio, janelas e telhados; 
plano de exercícios de evacuação do prédio; instalado sinalização de 
emergência, Plano de Contingência de Cheias atualizado. 

Ação de contingência 

Evacuar o prédio; remanejar acervo e equipamentos; proteger o acervo 
e equipamentos; restaurar obras danificadas; consertar equipamentos 
danificados; redistribuir funcionários e usuários em ambientes 
adequados; sinalizar e isolar áreas afetadas. 

Fonte: Elaborado pelo Sistema de Bibliotecas (2021). 

 
Quadro 25 - Risco 4: Ventos muito fortes e quedas de árvores 

Risco 4: Ventos muito fortes e quedas de árvores 

Probabilidade de ocorrer X Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa  Médio X Alto 

Dano: Comprometimento da estrutura do prédio; precarização dos acervos e equipamentos da 
biblioteca; aumento da probabilidade de risco de acidentes. 

Ação preventiva 

Avaliações constantes pela equipe de manutenção dos espaços da 
Instituição; manter cronograma periódico de manutenção do prédio, 
janelas, telhados e jardins; Plano de Contingência de Emergências 
atualizado. 

Ação de contingência 

Remanejar acervo e equipamentos; proteger o acervo e equipamentos; 
restaurar obras danificadas; consertar equipamentos danificados; 
redistribuir funcionários e usuários em ambientes adequados; sinalizar e 
isolar áreas afetadas. 

Fonte: Elaborado pelo Sistema de Bibliotecas (2021). 

 
4.8.3 Riscos ergonômicos / Riscos de saúde 
 

Quadro 26 - Risco 5: Esforço físico, postura inadequada, ritmo excessivo, repetitividade de 
movimentos. 

Risco 5:  Esforço físico, postura inadequada, ritmo excessivo, repetitividade de movimentos 

Probabilidade de ocorrer  Baixa X Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa  Médio X Alto 

Dano:  Comprometimento da saúde de funcionários; interrupção dos serviços da biblioteca; contribuição 
para a redução da qualidade dos serviços prestados.  

Ação preventiva 
CIPA e RH:  ações de melhoria da qualidade de vida no trabalho com os 
funcionários. 

Ação de contingência 
Utilizar carrinhos para facilitar o transporte de livros até as estantes; usar 
licença médica para tratamento da própria saúde (funcionários).  

Fonte: Elaborado pelo Sistema de Bibliotecas (2021). 
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4.8.4 Riscos de acidentes 
 

Quadro 27 - Risco 6: Incêndios. 

Risco 6: Incêndios 

Probabilidade de ocorrer  Baixa x Média x Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa  Médio X Alto 

Dano: Comprometimento da saúde de funcionário e usuários; contribuição para a redução da qualidade 
dos serviços prestados; precarização de acervos e equipamentos; possibilidade de avarias na estrutura 
física do prédio. 

Ação preventiva 

Sistemas vitais exigidos como: iluminação de emergência; sinalização 
de abandono de local; extintores; detectores; acionadores de alarme de 
incêndio e hidrante com mangueiras. Plano de Emergência de acordo 
com a IN 031/DAT/CBMSC, constituído para toda a planta. Brigadistas 
particulares e mais a Brigada de Incêndio Voluntária e a CIPA. 

Ação de contingência 
Acionar a brigada de incêndio e socorristas nos casos 
de sinistro; evacuar o prédio; se dirigir ao Ponto de Encontro. 

Fonte: Elaborado pelo Sistema de Bibliotecas (2021). 

 
4.8.5 Riscos de acesso informacional 
 

Quadro 28 - Risco 7: Queda de acesso à Internet. 

Risco 7: Queda de acesso à Internet 

Probabilidade de ocorrer  Baixa X Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa  Médio X Alto 

Dano: Falta de acesso aos recursos de informacionais e ferramentas que dependem da Internet. 

Ação preventiva 
Manter as estruturas de rede sempre revisadas e funcionando; informar 
o setor de TI por qualquer variação ou queda do link de Internet; Plano 
de Contingência de TI atualizado. 

Ação de contingência 

Acionar Suporte TI; empréstimo manual (Formulário de empréstimo); 
Orientações aos usuários quanto:  
- renovações e reservas sejam efetivadas de forma online em qualquer 
lugar com acesso à Internet. 
- Busca de livros de forma guiada, conforme localização das estantes. 
 

Fonte: Elaborado pelo Sistema de Bibliotecas (2021). 

 
Quadro 29 - Risco 8: Interrupção do funcionamento dos servidores 

Risco 8: Interrupção no funcionamento dos servidores que suportam as coleções digitais da 
Unidavi (mantidas ou não pela BC) e o sistema gerenciador de biblioteca. 

Probabilidade de ocorrer  Baixa X Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa  Médio X Alto 

Dano: Falta de acesso momentâneo ou permanente aos itens armazenados nos servidores. 
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Ação preventiva 
 

A Instituição possui Data Center próprio com realização de backups 
diários. Existe também uma sala de redundância dos servidores do Data 
Center (Site B). Assim caso ocorra falha no servidor principal, tem-se a 
capacidade de reestabelecer os serviços com agilidade. Os servidores 
também contam com nobreak para manutenção dos serviços disponíveis 
em casos de instabilidade da rede elétrica. O sistema de fornecimento 
elétrico da Unidavi possui sistema de geração de energia com motor 
estacionário que é ativado automaticamente caso ocorram falhas no 
fornecimento de energia pelo fornecedor. Em caso de perda total das 
duas salas cofre, existe ainda a possibilidade de ativação dos serviços 
em nuvem pois todos os sistemas existentes na Unidavi são compatíveis 
com o sistema de nuvem Azure da Microsoft. 

Ação de contingência 

Acionar Suporte TI; empréstimo manual (Formulário de Empréstimo) 
Orientações aos usuários quanto:  
- renovações e reservas serão efetivadas de forma online em qualquer 
lugar com acesso à Internet. 
- busca de livros de forma guiada, conforme localização das estantes. 

Fonte: Elaborado pelo Sistema de Bibliotecas (2021). 

 
Quadro 30 - Risco 9: Queda de energia elétrica. 

Risco 9: Queda da energia elétrica 

Probabilidade de ocorrer  Baixa X Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa  Médio X Alto 

Dano: Impossibilidade de acesso aos itens que constam no acervo digital e necessitam de energia 
elétrica para consulta dentro do ambiente da Biblioteca; indisponibilidade do catálogo para recuperação 
dos materiais que constam no acervo físico; indisponibilidade dos recursos relacionados à circulação de 
itens; vulnerabilidade do acervo físico, pela falta de funcionamento dos equipamentos de segurança que 
necessitam de energia elétrica para funcionar. 

Ação preventiva 
Gerador de energia para esse tipo de ocorrência; aumentar o tempo do 
nobreak para computadores. Disponibilizar formulário para empréstimo 
manual; manter atualizado o Plano de Contingencia de Manutenção. 

Ação de contingência 
Acionar a equipe de manutenção elétrica; acionar Suporte de TI; 
Em caso de alerta ou iminência de algum tipo de risco todos os 
ocupantes serão orientados a evacuar o local.  

Fonte: Elaborado pelo Sistema de Bibliotecas (2021). 

 
Quadro 31 - Risco 10: Vandalismo. 

Risco 10: Furto / Vandalismo de materiais bibliográficos 

Probabilidade de ocorrer  Baixa X Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa X Médio  Alto 

Dano: Impossibilidade de acesso aos materiais em meio físico. 

Ação preventiva 

Câmeras de segurança espalhadas em locais estratégicos; a proibição 
na entrada de usuários portando bolsas, mochilas, sacolas e similares; o 
balcão de atendimento (para empréstimos e devoluções) permite que os 
funcionários vejam quem entra e quem sai; há permanência de 
seguranças/vigilantes. 
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Ação de contingência Restauração do item, quando possível, ou reposição. 

Fonte: Elaborado pelo Sistema de Bibliotecas (2021). 

 
Quadro 32 - Risco 11: Perda ou danos. 

Risco 11: Perda ou danos a itens emprestados do acervo 

Probabilidade de ocorrer  Baixa X Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa X Médio  Alto 

Dano: Danificação ou perda dos materiais em meio físico presentes no acervo. 

Ação preventiva 
Orientações e Capacitação de Usuários. Sistema da Biblioteca 
informatizado, envio de comunicados e avisos. 

Ação de contingência Reposição do item, orientada pela coordenação Biblioteca. 

Fonte: Elaborado pelo Sistema de Bibliotecas (2021). 

 
Quadro 33 - Contatos de emergências. 

Contatos de emergência  

Airton Jose Cachoeira 47- 984947461  **  airton@unidavi.edu.br 

Andreia Senna de Almeida da Rocha 47- 999074499  **  andreias@unidavi.edu.br 

Josue Ubirajara Wagner Bilck 47- 988585255  **  josue@unidavi.edu.br 

Marcondes Maçaneiro   47- 988226100  **  marcondes@unidavi.edu.br 

Roberto Nagel  47- 992036868/35216329  **  rh@unidavi.edu.br 

Telefones públicos 

Corpo de Bombeiros – emergência 192 

Polícia Ambiental  (48) 3269 7111 

Polícia Civil – emergência 193 

Polícia Militar – emergência 147 

Polícia Rodoviária 198 

Pronto socorro 192 

SAMU  

Ramais internos 

Audiovisuais  6057 

Brigada de emergência 6011 

CIPA 6122 

Compras 6025 

Manutenção 6012 

Técnico de Segurança 6046 

Fonte: Elaborado pelo Sistema de Bibliotecas (2021). 
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Apêndice 35 - Formulário de empréstimo 

 

Data Hora Código Nome 
Exemplar/ 

acervo 
Data Dev. 

Prev. 
Assinatura 
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5 PLANO INSTITUCIONAL DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA 
INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 
5.1 INTRODUÇÃO 
 

A Instituição em toda sua magnitude, com todos os seus departamentos e 
salas de aula, diversos blocos e construções, vários ocupantes fixos e variáveis que 
se utilizam da estrutura para desenvolverem seus trabalhos ou estudos e pesquisas, 
que necessitam de uma estrutura aconchegante e funcional, demandam de uma 
equipe de retaguarda preocupada com o funcionamento da mesma. Para que as 
falhas sejam reduzidas e que seus usuários possam se utilizar dos mais variados 
espaços, uma equipe contratada e vinculada ao quadro do corpo técnico- 
administrativo imprime força para que esta estrutura não deixe de funcionar. Ou, 
mesmo com algum tipo de dificuldade, funcione, mesmo ainda, se deixar de 
funcionar retorne o mais rápido possível. 

O enorme ambiente acadêmico gera ocorrências das mais diversas, elétrica, 
hidráulica, de construção civil e, precisa estar sempre em condições de 
funcionamento. Por isso, a manutenção de todas as instalações é de grande 
importância e não devem ser medidos esforços para sempre evoluir e melhorar a 
prevenção, correção e também o preparo para intervenção nos momentos de crise. 

A contingência é algo que pode ocorrer ou não, por isso estão elencados 
neste Plano os eventos mais comuns que oferecem risco ao perfeito funcionamento 
das estruturas. 

Este Plano baliza os usuários da edificação e os responsáveis pela 
manutenção sobre como agir em situações de combate ao evento e, como prevenir 
para que não ocorram, de forma que se possa mitigar os danos e, se possível, 
manter o funcionamento de toda a Instituição. Ou, ainda, reduzir a pequenas áreas 
inoperantes que não prejudiquem o funcionamento do todo. 

Por isso, foram feitos estudos e avaliações para reunir neste documento os 
mais diversos riscos e suas ações de resposta, para manter a Instituição 
funcionando e recebendo seus diversos colaboradores e estudantes.  
 
5.2 ENERGIA ELÉTRICA 

 
 A Unidavi é consumidora cativa da Centrais Elétricas de Santa Catarina 

(CELESC), durante o horário de pico e para situações de emergência são usados 
grupos geradores a diesel. Estão conectados ao sistema elétrico, assumindo 
automaticamente a geração de energia para o campus, no caso de interrupção do 
fornecimento de energia externa.  

Fazem parte do sistema elétrico para o campus principal 03 transformadores 
de energia, sendo 01 (um) com potência de transformação de 500 kVA, e 02 (dois) 
com potência de transformação de 150 kVA, com tensão de entrada 23,1kV e saída 
em 380/220V. 

 O sistema elétrico de geração é acoplado individualmente aos 
transformadores, sendo um gerador marca Nema com potência de geração de 510 
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kVA / 367 kW acoplado ao transformador de 500 kVA e 02 geradores marca Stemac 
com potência de geração de 180 kVA / 130 kWacoplado aos transformadores de 150 
kVA. 

 Para o abastecimento dos geradores, a Instituição possui um tanque de 
combustível com capacidade de 7.000 litros - para facilitar a manutenção, são 
utilizados somente 4.000 litros. O abastecimento é feito pela empresa CR Diesel, 
proprietária do tanque, sempre que o nível de combustível atinge a marca de 1.000 
litros. O nível do tanque é acompanhado diariamente, através do marcador, pelo 
responsável pela manutenção, que solicita o diesel ao setor de Compras. 

  Quanto ao Complexo B, Bloco da Saúde e Clínica de Psicologia são 
atendidos por subestação 150 kVA existente junto ao próprio Complexo, não possui 
sistema de geração acoplado.  

 A Instituição possui um transformador paralelo de 300kVA para ser utilizado 
em caso de emergência. 

 A manutenção preventiva dos grupos geradores é feita semestralmente 
durante o período de recesso escolar. Já dos transformadores é feita anualmente, 
sempre no mês de janeiro, evitando-se, assim, os períodos letivos. A empresa 
contratada emite um relatório informando o resultado dos ensaios e a atual situação. 
Assim o setor de Manutenção pode avaliar e tomar procedimentos para o futuro dos 
equipamentos.  

 Dada a importância e os valores dos transformadores e da rede elétrica, 
foram incluídos no Seguro Predial da Instituição, dentro das condições apresentadas 
na apólice 01886692 Tokio Marine Seguros, com vencimento em 24/10/2021. 
 
5.3 ÁGUA 

 
A Instituição é abastecida com água da rede, fornecida pela Companhia 

Catarinense de Água e Saneamento (CASAN). E, as instalações estão de acordo 
com a previsão do Projeto de Prevenção de Incêndio previsto para a planta, dentro 
da quantidade correta em volume de água e garantindo o abastecimento dos 
diversos hidrantes. 

As mesmas reservas também são suficientes para abastecer os sanitários e 
torneiras. 

Além das reservas já citadas, para determinados blocos existem cisternas 
com captação da água da chuva para abastecimento de vasos sanitários dos 
banheiros e irrigação de jardins. Evita-se, assim, baixarem os níveis das caixas 
ligadas na rede que também servem para os casos de emergências. 

Em casos de extrema urgência, a Instituição possui uma bomba d'água ligada 
ao rio, que possibilita o abastecimento das cisternas e atende aos vasos sanitários 
dos banheiros do Bloco G. Essa água passa por um filtro antes da entrada da 
cisterna. 
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 Quadro 34 - Distribuição de caixas de água. 

Bloco Quantidade  Capacidade Tipo de água Proveniência 

Bloco A 04 Caixas 500 litros Potável Rede 

Bloco B 02 Caixas 1.000 litros Potável Rede 

Bloco D 02 Caixas 500 litros Potável Rede 

Bloco E 02 Caixas 1.000 litros Potável Rede 

Bloco F 01 Caixa 20.000 litros Potável Rede 

Bloco G 
Bloco G 

02 Caixas 
01 Caixa  

10.000 litros 
10.000 Litros 

Potável 
Não potável 

Rede 
Chuva 

Bloco G 01 Caixa 20.000 litros Potável Rede/cisterna 

Bloco G 04 Caixas 20.000 litros Não potável Chuva 

Biblioteca 02 Caixas 500 litros Potável Rede 

Clínica de Psicologia 02 Caixas 500 litros Potável Rede 

Bloco L 04 Caixas  20.000 litros Potável Rede 

Fonte: Elaborado pelo Departamento de Suprimentos (2021). 

  
A limpeza das caixas é feita semestralmente por empresa especializada. A 

troca dos filtros dos bebedouros é feita anualmente por uma empresa contratada 
através de cotação, sempre durante o período de recesso escolar para que se evite 
a interrupção dos serviços. 

Para detecção de possíveis vazamentos os Brigadistas fazem, durante a 
ronda diária, a leitura dos hidrômetros, sendo que qualquer alteração no volume 
diário de água é comunicada ao setor de Manutenção para averiguação e 
providências.  
 
5.4 CLIMATIZADORES 

  
Os ambientes administrativos e pedagógicos são equipados com aparelhos 

de ar-condicionado modelo Split, de diferentes potências e modelos, instalados de 
acordo com o tamanho da sala, número de ocupantes, incidência do sol e 
quantidades e tipos de equipamentos instalados. 

Devido a facilidade de manutenção, limpeza, instalação e consumo, a 
Instituição optou pelo modelo Hi Wall. A Sala Nobre possui dois aparelhos modelo 
K7 e o auditório do Parque Universitário/CINF, Academia e Laboratório de Práticas 
possuem o modelo Piso Teto. 

Estes equipamentos seguem a norma de manutenção conforme Lei nº 
13.589, de 04 de janeiro de 2018, que obriga execução do Plano de Manutenção 
Operação e Controle (PMOC) a todos os edifícios de uso público e coletivo que 
possuem ambientes de ar interior climatizado artificialmente. E, já para os ambientes 
climatizados de uso restrito, a Instituição contratou junto à Empresa Cubus Soluções 
o desenvolvimento e o acompanhamento técnico para aplicação do PMOC, 
conforme, Apêndice 17 sendo que seu controle é feito pelo Coordenador de 
Manutenção da Unidavi. 

Preventivamente a Instituição mantém dois aparelhos split de 18.000 BTUs de 
reserva: um deles está como reserva de segurança na sala do Data Center e o outro 
encontra-se no almoxarifado, para qualquer sala que possa necessitar em caso de 
falha de seu equipamento próprio. 
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5.5 MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E VIGILÂNCIA 
 
O pessoal de Manutenção tem sua característica de trabalho preventivo, 

enquanto os ocupantes não estão no prédio. Este setor preocupa-se em manter os 
locais conservados e prontos para a próxima utilização.  

A Higienização trabalha em turnos distintos e cada funcionário tem sua área 
de atuação pré-determinada. A manutenção também é efetuada de acordo com as 
informações repassadas pelos funcionários responsáveis pela limpeza, sendo que 
ambos os setores estão em comunicação direta através de um grupo de WhatsApp - 
onde os relatos são repassados por texto ou áudios e, quando necessário, por fotos, 
informando em qual sala ou departamento foi observada a alteração. 

Os vigias da Instituição também têm por missão observar falhas que possam 
estar ocorrendo em qualquer espaço. Em suas rondas têm por obrigação passar em 
todas as salas desocupadas à procura de materiais e objetos esquecidos e fazer 
também uma observação sobre os aspectos técnicos que possam precisar de 
reparo. Obrigatoriamente devem fazer o registro para que chegue rapidamente ao 
responsável pela manutenção.  

Além dos consertos diários, semestralmente é feita uma revisão e 
manutenção preventiva nas salas de aulas, sempre no período de recesso escolar, 
quando são observados os seguintes aspectos: pintura, persianas, tacos, cadeiras, 
carteiras e demais adequações solicitadas durante o semestre, porém, desde que 
impossibilitadas de serem executadas durante o período letivo. 
 
5.6 ELEVADORES 

 
A Instituição possui atualmente seis elevadores e a manutenção é feita por 

empresa terceirizada, conforme contrato. Todos estão com a indicação de 
capacidade máxima, mas no caso desta capacidade ser extrapolada e o sistema de 
segurança de travamento acionar, os usuários poderão utilizar o dispositivo de 
interfone - ligando diretamente à Recepção e avisando o ocorrido. A 
recepcionista acionará um brigadista para liberar o elevador manualmente. 

 
5.7 LABORATÓRIOS 

 
Dada a especificidade de cada estrutura laboratorial, fica estabelecido que 

cabe a cada uma das unidades de laboratórios - as quais estão vinculadas a um 
curso/coordenador, sendo este o responsável por controlar e conhecer as atividades 
realizadas - estabelecer o cronograma das manutenções preditivas e preventivas de 
forma a garantir a vida útil e a eficiência dos equipamentos. 

 Esta manutenção, podendo depender de terceiros, deve ser demandada 
junto ao Departamento de Compras com antecedência mínima de 30 dias, 
preferencialmente antes dos recessos escolares. 
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5.8 EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA6 
 
5.8.1 Informações gerais 

 
Este Plano foi elaborado por: Márcio Luiz Buss - Engenheiro Mecânico Minatti 

CREA 039212-1 - Rua Adolfo Buhr, 368 – Rio do Sul /SC CEP: 89.167-087, de  
acordo com portaria do Ministério da Saúde, a qual segue: 

 
PORTARIA Nº 3.523, DE 28 DE AGOSTO DE 1998 

 
O Ministro de Estado da Saúde, no uso das atribuições que lhe confere o 

artigo 87, Parágrafo único, item II, da Constituição Federal e tendo em vista o 
disposto nos artigos 6º, I, "a", "c", V, VII, IX, § 1º, I e II, § 3º, I a VI, da Lei nº 8.080, 
de 19 de setembro de 1990. 

Considerando a preocupação mundial com a Qualidade do Ar de Interiores 
em ambientes climatizados e a ampla e crescente utilização de sistemas de ar 
condicionado no país, em função das condições climáticas. 

(...) 
 

a) Art. 6º. Os proprietários, locatários e prepostos, responsáveis por sistemas de 
climatização com capacidade acima de 5 TR (15.000 kcal/h = 60.000 BTU/H), 
deverão manter um responsável técnico habilitado, com as seguintes 
atribuições: 

b) implantar e manter disponível no imóvel um Plano de Manutenção, Operação 
e Controle  PMOC, adotado para o sistema de climatização. Este Plano deve 
conter a identificação do estabelecimento que possui ambientes climatizados; 
a descrição das atividades a serem desenvolvidas; a periodicidade das 
mesmas; as recomendações a serem adotadas em situações de falha do 
equipamento e de emergência, para garantia de segurança do sistema de 
climatização e outros de interesse - conforme especificações contidas no 
Regulamento Técnico e NBR13971/97 da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas  ABNT; 

c) garantir a aplicação do PMOC por intermédio da execução contínua direta ou 
indireta deste serviço; 

d) manter disponível o registro da execução dos procedimentos estabelecidos no 
PMOC; 

e) divulgar os procedimentos e resultados das atividades de manutenção, 
operação e controle aos ocupantes. 

(...) 
 
Art. 8º Os órgãos competentes de Vigilância Sanitária farão cumprir este 

Regulamento Técnico, mediante a realização de inspeções e de outras ações 

                                            
6 Revisão 00 – 13/11/2018. 
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pertinentes, com o apoio de órgãos governamentais, organismos representativos da 
comunidade e ocupantes dos ambientes climatizados. 

 
Art. 9º O não cumprimento deste Regulamento Técnico configura infração 

sanitária, sujeitando o proprietário ou locatário do imóvel ou preposto, bem como o 
responsável técnico, quando exigido, às penalidades previstas na Lei nº 6.437, de 20 
de agosto de 1977 - sem prejuízo de outras penalidades previstas em legislação 
específica. 
 
5.8.2 Relação dos ambientes climatizados 

 
Este documento tem por objetivo informar a maneira correta de manutenção 

dos aparelhos de condicionamento de ar. E, por se tratar de algumas centenas de 
aparelhos e cada um alocado em ambientes e área diferentes, foi desenvolvido uma 
planilha para o melhor controle das manutenções e inspeções periódicas de cada 
aparelho.Esta planilha contém: tipo das atividades desenvolvidas; número de 
ocupantes fixos; número de ocupantes flutuantes; identificação do ambiente; número 
de patrimônio de cada aparelho; área climatizada total e a carga térmica do espaço.  

Sendo assim, ficará a cargo do pessoal responsável pelo acompanhamento e 
execução do serviço de manutenção e controle dos aparelhos de ar-condicionado 
conhecer este documento e sua estrutura de funcionamento, para o correto registro 
e ações a serem executadas. 
 
5.8.3 Plano de manutenção e controle 

 
Este Plano contém a identificação do estabelecimento e seus ambientes 

climatizados; a descrição das atividades desenvolvidas; a periodicidade das 
mesmas; as recomendações a serem adotadas em situações de falha do 
equipamento e de emergência, para garantia de segurança do sistema de 
climatização e outros de interesse, conforme especificações contidas no 
Regulamento Técnico e NBR13971/97 da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
 ABNT. 

Deve-se garantir a aplicação do PMOC por intermédio da execução contínua 
direta ou indireta deste serviço; manter disponível o registro da execução dos 
procedimentos estabelecidos no PMOC e divulgar os procedimentos e resultados 
das atividades de manutenção, operação e controle aos ocupantes. 
 

CONDICIONADOR DE AR (do tipo com condensador remoto e janela) 

Descrição da Atividade Periodicidade 
Data da 

Execução 
Executado por 

GABINETE (verificação/correção) 

Ruído e vibrações anormais M   

Existência e eliminação de focos de 
corrosão 

T   

Vedação de tampas frontais e laterais M   

Isolamento térmico interno (trocar se 
danificado ou com bolor) 

M   
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Limpeza completa interna, incluindo 
ventilador ou rotor 

T   

Limpeza externa M   

COMPRESSOR (verificação/correção) 

Vazamento de óleo e refrigerante M   

Ruído e/ou temperatura anormal M   

Amortecedor de vibração M   

Verificação do nível do óleo (quando for 
o caso) 

M   

Substituir o óleo (quando for o caso) A   

FILTROS DE AR (verificação/correção) 

Limpeza quando recuperável M   

Substituição quando descartável M   

Eliminação de frestas M   

Condições do suporte e fixação M   

CONJUNTO VENTILADOR (verificação/correção) 

Ruído anormal M   

Condições dos rolamentos, eixos e 
mancais 

S   

Balanceamento dos ventiladores M   

Tensão e desgaste das correias M   

Alinhamento, fixação e desgaste das 
polias 

T   

Funcionamento e estado de 
conservação do motor 

T   

Acoplamento do eixo T   

Limpeza interna e externa de ventilador, 
evaporador, rotor e voluta 

T   

 EVAPORADOR E CONDENSADOR (verificação/correção) 

Limpeza das serpentinas e bandejas 
com produto biodegradável 

M   

Verificação de aletas amassadas 
(pentear se necessário) 

M   

Verificação do perfeito escoamento do 
dreno na bandeja e correção imediata 

caso necessário 
M   

Eliminação de focos de corrosão com 
posterior pintura, nas molduras e 

bandejas 
M   

Verificação da impermeabilização da 
bandeja do evaporador 

T   

Limpeza das serpentinas e bandejas do 
condensador 

T   

Válvula de segurança do condensador à 
água 

M   

SISTEMAS E QUADROS ELÉTRICOS (verificação/correção) 

Verificar a instalação e suas condições 
locais 

M   

Verificar à existência de sujeira, danos e 
corrosão 

M   

Verificar os elementos quanto ao 
funcionamento eletromecânico e fixação 

M   

Regular os elementos de proteção, M   
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operação e controle conforme as 
condições de referência 

Verificar o funcionamento dos alarmes 
visuais e sonoros 

M   

Verificar a operação nas funções 
manual, automática e remota 

M   

Verificações fiações, barramentos e 
sistema de aterramento 

M   

Medir e registrar as tensões de entrada 
do quadro elétrico 

M   

MEDIÇÕES (verificação/correção) 

Temperatura de insuflamento M   

Temperatura do ar de retorno na 
serpentina 

M   

Temperatura do ar externo M   

Temperatura do cárter do compressor M   

Temperatura na saída e entrada do 
condensador 

M   

Temperatura de água gelada na entrada 
e saída do evaporador 

M   

Pressão na entrada e saída do 
evaporador 

M   

Pressão de descarga T   

Pressão de sucção T   

M - Mensal, T - Trimestral e A – Anual. 
Fonte: Elaborado pelo Departamento de Suprimentos (2021). 

 
5.9 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
As práticas de manutenção acima devem ser aplicadas em conjunto com as 

recomendações de manutenção mecânica da NBR 13.971 – Sistemas de 
Refrigeração, Condicionamento de Ar e Ventilação – Manutenção Programada da 
ABNT. Assim como, aos edifícios da Administração Pública Federal o disposto no 
capítulo Práticas de Manutenção, Anexo 3, itens 2.6.3 e 2.6.4 da Portaria nº 
2296/97, de 23 de julho de 1997, Práticas de Projeto, Construção e Manutenção dos 
Edifícios Públicos Federais, do Ministério da Administração Federal e Reforma do 
Estado – MARE. O somatório das práticas de manutenção para garantia do ar e 
manutenção programada - visando o bom funcionamento e desempenho térmico dos 
sistemas, permitirá o correto controle dos ajustes das variáveis de manutenção e 
controle dos poluentes dos ambientes. 

Todos os produtos utilizados na limpeza dos componentes dos sistemas de 
climatização devem ser biodegradáveis e estarem devidamente registrados no 
Ministério da Saúde para esse fim. Toda verificação deve ser seguida dos 
procedimentos necessários para o funcionamento correto do sistema de 
climatização. 

Este   PMOC   pode   não   contemplar   todos   os   serviços   necessários, 
dependendo do tipo de equipamento e sistema, devendo, para tanto, seguir também 
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as rotinas contidas no manual dos fabricantes. 
Em casos específicos, com condições ambientais críticas, a periodicidade 

deve ser reduzida, tendo como exemplo a limpeza dos filtros de ar, serpentinas, etc. 
Os registros deverão ser efetuados nas planilhas dos relatórios de inspeção, 

medição e pendências. É obrigatório anexar a ordem de serviço ao PMOC, 
mantendo ambos na Unidade. 

 
5.10 AVALIAÇÃO E CONTROLE DA QUALIDADE DO AR INTERIOR 
 

Em conformidade com a Resolução – RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003, 
considerando o disposto no Art. 2° da Portaria GM/MS n° 3.523, de 28 de agosto de 
1998. 

 
VIII – RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
Recomenda-se que os proprietários, locatários e prepostos de 

estabelecimentos com ambientes ou conjunto de ambientes dotados de sistemas de 
climatização com capacidade igual ou superior a 5 TR (15.000 kcal/h = 60.000 
BTU/h) devam manter um responsável técnico, atendendo ao determinado na 
Portaria n° 3.523/98, além de desenvolver as seguintes atribuições: 

 
a) providenciar a avaliação biológica, química e física das condições do ar 

interior dos ambientes climatizados; 
b) promover a correção das condições encontradas, quando necessárias, para 

que estas atendam ao estabelecido no Art. 4° desta Resolução; 
c) manter disponível o registro das avaliações e correções realizadas; e 
d) divulgar aos ocupantes dos ambientes climatizados os procedimentos e 

resultados das atividades de avaliação, correção e manutenção realizadas. 
 

Quadro 35 – Avalição e controle de ar condicionado. 

QUALIDADE DO AR INTERIOR DE AMBIENTES 

Norma Técnica 001: Método de amostragem e análise bioaerosol em ambientes interiores. 

Objetivo: Pesquisa, monitoramento e controle ambiental da possível colonização, multiplicação e 
disseminação de fungos em ar ambiental interior. 

Marcador epidemiológico: Fungos viáveis. 

Método de amostragem: Amostrador de ar por impacção com acelerador linear. 

Periodicidade: Semestral. 

QUALIDADE DO AR INTERIOR DE AMBIENTES 

Norma Técnica 002: Método de amostragem e análise da concentração de Dióxido de Carbono em 
ambientes interiores. 

Objetivo: Pesquisa, monitoramento e controle do processo de renovação de ar em ambientes 
climatizados. 

Marcador epidemiológico: Dióxido de carbono (CO2). 

Método de amostragem: Equipamento de leitura direta. 

Periodicidade: Semestral. 

QUALIDADE DO AR INTERIOR DE AMBIENTES 
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Norma Técnica 003: Método de amostragem. Determinação da temperatura, umidade e velocidade 
do ar em ambientes interiores. 

Objetivo: Pesquisa, monitoramento e controle do processo de climatização de ar em ambientes 
climatizados. 

Marcadores: Temperatura do ar (C°), Umidade do ar (%) e Velocidade do ar (m/s). 

Método de amostragem: Equipamento de leitura direta. Termo higrômetro e Anemômetro. 

Periodicidade: Semestral. 

QUALIDADE DO AR INTERIOR DE AMBIENTES 

Norma Técnica 004: Método de amostragem e análise de concentração de aerodispersóides em 
ambientes interiores. 

Objetivo: Pesquisa, monitoramento e controle de aerodispersóides totais em ambientes interiores 
climatizados. 

Marcador epidemiológico: Poeiras total (µg/m3). 

Método de amostragem: Coleta de aerodispersóides por filtração (MB-3422 da ABNT). 

Periodicidade: Semestral. 

Fonte: Elaborado pelo Departamento de Suprimentos (2021). 

 
As análises laboratoriais e sua responsabilidade técnica devem 

obrigatoriamente estar desvinculadas das atividades de limpeza, manutenção e 
comercialização de produtos destinados ao sistema de climatização. 
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Apêndice 36 – Procedimento de trabalho: limpeza de aparelhos de ar-
condicionado. 

 
 

 

SEGURANÇA NA MANUTENÇÃO E 
LIMPEZA DE APARELHOS 

CONDICIONADORES DE AR 

N  IT 11.2018/ Rev-00 
Tipo Instrução de Trabalho 

Data 13/11/2018 

 
 

PROCEDIMENTO DE TRABALHO 
 
 
Neste procedimento será abordado a maneira segura de realizar a 

manutenção e higienização dos aparelhos condicionadores de ar. É fundamental 
que todo manutentor responsável por esta atividade tenha conhecimento deste 
documento, pois além de padronizar a tarefa, descreve de forma detalhada, passo a 
passo, partindo de uma análise preliminar dos riscos relacionados com esta 
atividade. 

 
Equipamento de proteção individual 
 
Antes de iniciar o trabalho o funcionário deve sempre ter em mãos o 

Equipamento de Proteção Individual – EPI, são eles: 
 

I. Luva de nitrílica: para proteção das mãos durante o manuseio de produto 
químico, auxiliando também na proteção contra pequenos incidentes de 
origem mecânica. 

II. Óculos de proteção: para proteção dos olhos contra respingos de produto 
químico, contra impactos e projeção de sólidos particulados. 

III. Máscara respiratória semifacial PFF2: para a proteção das vias 
respiratórias do usuário contra névoas (neblina do produto químico aplicado 
com bomba manual de aspersão), poeiras (particulado sólido que sofreu ação 
mecânica) e principalmente contra bactérias (Legionella) e ou fungos que 
podem estar se proliferando nos dutos e labirintos do módulo do 
condicionador de ar. 

IV. Calçado de segurança: para proteção dos membros inferiores contra 
impactos gerados de uma ação mecânica, oferecendo maior estabilidade e 
segurança. 
 
Isolamento da área 
 
O isolamento da área é um passo fundamental para a segurança de todas as 

pessoas envolvidas no processo. 
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1° passo: a área deve ser isolada com faixa de segurança ou restrição do 

acesso de terceiros ao ambiente onde está sendo executado a tarefa. Assim, evita-
se que pessoas se acidentem com produtos e/ou objetos usados na tarefa, além do 
que a intervenção de forma inadequada de terceiro não treinado oferece risco 
adicional ao manutentor. 

 
2° passo: interromper/seccionar todas as fontes de energia relacionadas com 

o equipamento; aplicar bloqueio mecânico (cadeado) de forma que fique visível e 
claro que o equipamento esteja desligado/desabilitado, afim de impedir a 
reenergização. 

 
3° passo:  sinalizar com cartão de bloqueio, contendo: horário e data do 

bloqueio; motivo da manutenção e o nome do responsável pela execução. Esta 
sinalização deve ser adicionada junto ao cadeado de seccionamento. 

 
4° passo: as ferramentas utilizadas para a manutenção devem sempre estar 

em boas condições de uso. Nunca faça arranjos com ferramentas ou utensílios. 
 
Instalação dos equipamentos 
 
Produto químico: o produto químico utilizado na limpeza e higienização dos 

condicionadores de ar ambiente não pode ser substituído, visto que o trabalhador 
recebeu treinamento adequado para uso. Qualquer alteração do produto químico 
exige nova avaliação de treinamento e aplicação dos EPI´s necessários. 

 Cuidado especial deve ser dado ao produto químico 
(detergente/desinfetante) usado no processo. Tenha em mãos recipientes 
adequados para efetuar as misturas. Se derramar produto no piso, limpe, para evitar 
superfícies escorregadias e contaminação do ambiente. As misturas de água com o 
detergente devem sempre estar de acordo com a indicação do fabricante. Nunca 
ultrapasse a dose indicada. 

 
Escadas: em algumas situações os módulos evaporadores dos aparelhos 

estão à uma altura inalcançável do piso. Para maior conforto ergonômico faça o uso 
de uma escada, porém, tome cuidado ao instalar. Certifique-se de que o piso não 
possui desnível ou base escorregadia e nunca faça arranjos na instalação da 
escada. 

 
Equipamento eletrônicos:  o equipamento eletrônico usado no processo de 

higienização (assoprador) deve receber atenção especial, por se tratar de ambiente 
que recebe higienização com líquido, existe o risco de choque elétrico. Então, nunca 
molhe o equipamento energizado. Sempre que for necessário utilizá-lo no processo, 
faça uso de tomada de energia de outro ambiente - onde não há o risco de contato 
da água com a tomada de energia. Esta indicação se aplica aos demais 
equipamentos eletrônicos que se fizerem necessários na operação. 
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Riscos da operação: o reconhecimento dos riscos da operação de 

higienização e manutenção dos condicionadores de ar é a forma mais eficaz de 
combater o acidente no trabalho. Desta maneira, o trabalhador estará ciente dos 
perigos da função, combatendo o ato inseguro de maneira consciente e eficaz. Os 
principais são: 

 
a) Risco Químico: a poeira é o agrupamento de minúsculos grãos de areia 

ou sólidos que sofreram ação mecânica de atrito, considerada como risco 
químico e podendo causar doenças pulmonares irreversíveis se inalada 
constantemente. Quando o trabalhador for fazer a higienização a seco, 
passando o aspersor de ar nos labirintos do evaporador, a poeira/sujeira 
flutua no ambiente e o trabalhador inala estes resíduos. Para o controle 
desse risco é imprescindível o uso de máscara respiratória semifacial 
tipo PFF2. 

 
b) Risco Químico: o contato direto com produto químico pode causar 

irritação da pele e/ou do sistema nervoso. Na execução do serviço o 
trabalhador está exposto durante a manipulação do produto e contato 
direto - quando esfregando partes do equipamento com pincel/esponja. 
Para o controle desse risco é imprescindível o uso de luvas de 
segurança. Outra situação em que o trabalhador está exposto ao risco 
químico é quando utiliza bomba para aspergir solução nos labirintos do 
sistema do evaporador. Durante este processo, gotículas de solução 
formam uma névoa de produto químico e água no ambiente e, para o 
controle desse risco é imprescindível o uso de máscara respiratória 
semifacial tipo PFF2. 

 
c) Risco Biológico: o acumulo de sujeira e umidade dentro dos dutos e 

labirintos do aparelho de ar-condicionado torna o ambiente propício para o 
proliferação de fungos e bactérias. Uma das bactérias mais perigosas que 
pode se alojar nestes sistemas é a Legionella. Esta bactéria é 
transportada pela água e, de maneira resumida, se aloja em pequenas 
gotículas de água (névoas) que são transportadas aos pulmões durante a 
respiração do trabalhador exposto. Para o controle desse risco é 
imprescindível o uso de máscara respiratória semifacial tipo PFF2. 

 
d) Risco de Acidente: nesta categoria de risco encaixa-se os acidentes 

ocasionados por equipamentos inadequados à função e/ou mau uso. Na 
atividade de higienização e manutenção dos equipamentos 
condicionadores de ar é utilizada escada que, se mal alocada, pode se 
tornar instável causando a queda do usuário. Outro risco é o de choque 
elétrico - pode haver fuga de energia da fiação dentro das tomadas e dos 
aparelhos eletrônicos utilizados no processo e, a água é um ótimo 
condutor de energia, podendo causar acidente grave. Para o controle 
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destes riscos é necessário bom senso e consciência de que o trabalho 
deve sempre ser executado com segurança. Por este motivo deve 
sempre ser desenergizadas as fontes de energia do ambiente onde é 
usado água na limpeza. 

 
Atividades desenvolvidas 
 
Este procedimento de segurança vem informar o modo correto de se proceder 

no momento da manutenção e higienização para garantir a segurança do 
trabalhador. 

 
I. Isolar o local onde será executado o serviço. 
II. Identificar e seccionar as fontes de energia do equipamento no qual será 

realizada a manutenção. 
III. Usar os EPI´s de maneira adequada. 
IV. Instalar ferramentas e dispositivos de maneira que não obstrua o caminho em 

situações de emergência. 
V. Remover as proteções aparelhos condicionadores de ar, com cuidado e de 

maneira delicada. 
VI. Usar ferramenta adequada para cada manobra. 

VII. Esticar o braço, deixando a região respiratória longe da poeira que se 
propaga durante o processo de aspersão de ar. 

VIII. Ao passar a solução de detergente, procurar deixar o braço esticado 
afastando a fonte geradora de névoa da região respiratória. 

IX. Se a sujeira persistir, limpar com esponja ou pincel as regiões mais difíceis de 
remover a sujidade. 

X. As partes filtrantes removíveis devem ser lavadas com cuidado para não 
prejudicar a funcionalidade do dispositivo. 

XI. Secar com pano todas as peças lavadas com solução e/ou água,  garantindo 
local seco e evitando a proliferação de fungos e bactérias. 

XII. Depois de terminada a higienização, recolocar todas as proteções removidas 
do aparelho em manutenção. 

XIII. Recolher todas as ferramentas utilizadas no processo. 
XIV. Limpar e organizar o local antes de deixá-lo. 
XV. Remover a identificação e religar o equipamento, executando testes de 

funcionalidade (caso não funcionar deve-se procurar uma pessoa 
especializada em componentes elétricos). 
 
Atividades proibidas 
 

I. Trabalhar sem isolar a área e identificar que o equipamento esteja em 
manutenção. 

II. Não usar os EPI´s. 
III. Deixar ferramentas espalhadas por todo lado. 
IV. Subir em escadas mal instaladas, com ferramentas nos bolsos e com peso 
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superior ao suportado pela escada. 
V. Quebrar partes do equipamento e não as substituir por novas. 

VI. Usar ferramentas arranjadas ou inadequadas. 
VII. Usar de maneira inadequada o produto químico. 

VIII. Não higienizar de maneira correta o sistema do aparelho de ar condicionado, 
deixando o ambiente sujo e úmido. 

IX. Deixar a identificação de manutenção no local de acionamento depois de ter 
acabado o serviço. 

X. Executar qualquer trabalho que coloque a própria vida e/ou de outrem em 
risco. 
 
Procedimento em caso de acidente de trabalho 
 

I. Comunicar imediatamente o superior hierárquico quando da ocorrência de 
quaisquer acidentes, podendo ser sinais ou sintomas posteriores à operação. 

II. No caso de contato de produto químico com olhos e pele, lavar com água 
potável em abundância e buscar atendimento médico mais próximo. É 
fundamental que o rótulo do produto seja levado com o paciente. 

III. No caso de ingestão de produto químico, não provocar o vômito. Buscar 
atendimento médico mais próximo. É fundamental que o rótulo do produto 
seja levado com o paciente. 

IV. Importante! Em caso dos demais acidentes reunir todas as informações das 
condições que levaram à ocorrência, pois são cruciais para o bom 
atendimento pelo socorrista. 
 
Profissional habilitado 
 
Estão habilitados para executar os serviços de manutenção e higienização 

dos aparelhos condicionadores de ar os seguintes funcionários relacionados na 
coluna abaixo e suas respectivas funções: 
 

Quadro 36 – Profissional habilitado. 

Nome Função Assinatura Data 

    

    

    
Fonte: Elaborado pelo Departamento de Suprimentos (2021). 

 
  

__________________________                        __________________________ 
 PROFISSIONAL DE SEGURANÇA                   GERENTE DE MANUTENÇÃO 
 
 
______________________________ 
Márcio Luiz Buss 
Eng. Mecânico – CREA / SC 039.212-1 
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Apêndice 37 - Plano de manutenção, operação e controle de condicionadores 
de ar. 
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