
   

 

 
 

      

          

          

          

          

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO 

ATA DE REUNIÃO – 14/2018 

          

CÂMPUS: AVARÉ                   DATA: 01/03/2019 às 10h30     

COMISSÃO: BRIGADA DE INCÊNDIO  

ASSUNTO: INÍCIO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DA BRIGADA DO IFSP-CÂMPUS AVARÉ EM 2019 

          
No dia primeiro de março de 2019 iniciou-se a reunião com a Comissão da Brigada de Incêndio do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Câmpus Avaré. 
O servidor Renato inicia a reunião perguntando sobre a atual situação da central do sistema de alarmes 
do prédio. 
A servidora Tatiane informa sobre o raio que ocasionou alguns danos nos equipamentos da instituição e 
informa que, juntamente com a direção do câmpus, estamos verificando uma forma de adquirir o quanto 
antes, outra central. 
A servidora Keith sugere deixar no CAE um mega fone, até a troca da central, para auxiliar em situações 
de emergência. 
Renato perguta a opnião dos brigadistas sobre repassar o vídeo referente a simulação de retirada do 
prédio para os segundos e terceiros anos, considerando que já viram nos anos anteriores. Todos 
concordaram em procurar novos vídeos para complementar o que já viram e repassar a todos os alunos. 
Prof. Vanessa também sugere passar o vídeo e fotos da última simulação realizada no câmpus. 
Renato sugere que a simulação ocorra ao fim do mês de março. E ao levantar a questão de possíveis 
períodos de provas, cogitou-se a possibilidade de pedir auxílio aos professores com relação a avaliação 
das ações dos alunos diante da simulação. 
Renato comenta sobre pesquisas que realizou na internet sobre o arco voltaíco. E enfatiza a todos que 
não é recomendado que desliguem ou liguem a central de energia do câmpus.  
O indicado é que apenas pessoas da área, com os devidos equipamentos de proteção realize tais 
procedimentos. 
Gustavo acredita que ao desligar os disjuntores não gera o arco, mas que de qualquer forma seria melhor 
confirmar esta informação com engenheiro elétrico. 
Foi encerrada a presente reunião, sendo lavrada a Ata por mim, Tatiane de Fatima Amaral Mansueto, 
Assistente em Administração, membro da Brigada de Incêndio do Câmpus Avaré, que será repassada a 
todos para leitura, análise e assinatura. 
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