
   

 

 
 

      

          

          

          

          

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO 

ATA DE REUNIÃO – 04/2018 

          

CÂMPUS: AVARÉ     DATA: 19/04/2018 às 14h     

COMISSÃO: BRIGADA DE INCÊNDIO  

ASSUNTO: PRÉ-DEFINIÇÕES PARA SIMULAÇÃO DE INCÊNDIO NO CÂMPUS 

          
No dia dezenove de abril de 2018 iniciou-se a reunião com a comissão da Brigada de Incêndio do IFSP – 
Câmpus Avaré, para falar sobre a simulação de evacuação do prédio e demais assuntos. 
O servidor Renato falou com o diretor geral do câmpus, professor Sebastião, sobre a possibilidade de alterar 
a disposição do alambrado que será instalado ao redor do ginásio. O diretor falou com o engenheiro 
responsável pela nova construção, que informou que não haverá problemas nesta alteração. 
Com isso, as portas de sáida dos corredores, do lado esquerdo dos blocos A e B, também poderão ser saídas 
de emergência, viabilizando o acesso à passarela principal,  definido até o momento, como novo ponto de 
encontro para situações de emergência.  
O servidor Renato avisa que faremos esta simulação no primeiro semestre de 2018, avisando os alunos e 
toda comunidade escolar, que dentro de um período pequeno de dias, estaremos acionando a sirene. E 
que no segundo semestre, será feita a simulação, com a ciência de apenas poucos brigadistas, assim 
tornaremos nosso treinamento o mais próximo possível da realidade.  
Inicialmente, sem prever tal situação, espera-se que pontuemos ações que poderão ser alteradas ou 
melhoradas com o decorrer do tempo, sempre visando o aprimoramento nos procedimentos de evacuação 
do prédio, a fim de priorizar a vida, em caso de emergência. 
Mesmo neste primeiro momento, que a simulação será avisada, pensamos em nos organizar sem alterar 
os horários dos brigadistas, para ir se adequando a situações reais. 
Os presentes concordaram em definir alguns brigadistas para ir ao ponto de encontro para identificar o 
foco do incêndio. Assim os demais se preocupam sempre em auxiliar na retirada das pessoas. 
O servidor Renato e Isaias se propuseram a fazer esta verificação na central de alarmes. 
Com a saída/remoção/redistrinbuilção de alguns servidores do câmpus, o número de brigadistas diminuiu. 
Pensamos em convidar o auxiliar de biblioteca, Mário Sanches, para compor a equipe de Brigada do 
câmpus, principalmente, por se tratar de um servidor técnico administrativo, que não precisará 
acompanhar a retirada dos alunos, em caso de emergência, e também por trabalhar no período noturno. 
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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