
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO
ATA DE REUNIÃO – 06/2019

CÂMPUS: AVARÉ   DATA: 09/05/2019 às 15h   
COMISSÃO: BRIGADA DE INCÊNDIO 
ASSUNTO: ANÁLISE DA SIMULAÇÃO DE INCÊNDIO DO PERÍODO NOTURNO

No dia nove de maio de 2019 iniciou-se a reunião com a comissão da Brigada de Incêndio do IFSP –
Campus Avaré. 
O servidor Renato informou que o horário da simulação realizada no dia oito de maio, quarta-feira,
foi antecipado para às 20:30, devido a alteração da data da assembleia dos alunos. E teve duração
aproximada de 5 minutos.
Constatou-se que o som da sirene no bloco D não é tão alto quanto nos demais blocos, mas fica
evidente a sinalização de incêndio.
Os brigadistas informaram que mais de um professor ficou com dúvida quanto a localização do
ponto de encontro e foi sugerido uma maior divulgação entre os servidores. Também foi sugerida a
aquisição da placa que sinaliza o ponto e fixação nas salas de aula do mapa do campus.
Houve alunos que voltaram para pegar material e os que não sabiam exatamente como agir. Então
constatamos que o ideal é repetir sempre as informações referente a simulação de evacuação do
prédio.
Verificou-se ainda certo descaso de alguns servidores com relação a simulação. Um professor não
saiu, mesmo após solicitação do brigadista. Tal conduta refletiu nos alunos, que também deixaram
de participar da simulação.
Todos concordaram em repassar a informação a gestão do campus, visando buscar uma maior
conscientização, além da tentativa de evitar situações como esta.
O documento será emitido após a simulação do período diurno, a fim de conter com todas as
informações necessárias.
A simulação é importante para prevenção de incêndio e está prevista na Instrução Técnica 16/2018
do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
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 Campus Avaré, que
será repassada a todos para leitura, análise e assinatura.
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