
 

   

 

 
 

      

          

          

          

          
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO 

ATA DE REUNIÃO – 12/2018 

          
CÂMPUS: AVARÉ     DATA: 04/10/2018 às 14h     

COMISSÃO: BRIGADA DE INCÊNDIO  

ASSUNTO: ÚLTIMAS DEFINIÇÕES PARA SIMULAÇÃO DE INCÊNDIO DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018. 

          No dia quatro de outubro de 2018 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 para definição dos últimos detalhes referentes a simulação de 
evacuação do prédio para casos de emergência. 
Gustavo Guerra se prontificou em ficar responsável pelas máquinas de fumaça tanto no período 
diurno, quanto noturno. Explica que na última simulação perceberam que a emissão da fumaça é mais 
eficaz, ao manter as três máquinas, duas do câmpus e uma que o professor Fábio trará, no mesmo 
local, pois seu funcionamento não é contínuo. Ao mantê-las no mesmo ponto, é possível alternar as 
máquinas e produzir um maior volume de fumaça, o que é interessante para a simulação. Ficará no 
período da manhã, próximo a sala A117 e no período da noite, na sala A104.  
Servidor Renato ficou de verificar qual professor dará aula na sala A117, às 9h30, para solicitar que 
mantenha a porta fechada próximo ao horário da simulação, para evitar que os alunos percebam a 
movimentação dos brigadistas. Maurício confirmou que a noite não terá aula na sala A104. 
Considerando que nesta simulação não remanejaremos os horários dos brigadistas e também não 
atribuiremos pontos ou tarefas relacionadas à simulação, visando nos aproximar de uma situação real 
e também nos treinar para agir de forma inesperada e eficaz, o servidor Gustavo Guerra menciona que 
será imprecindível a demarcação nas portas dos locais verificados pelos brigadistas. 
A servidora Tatiane deixará giz em todos os extintores, para facilitar tal demarcação. 
Falou-se também sobre a possibilidade de apagar as luzes dos corredores no período noturno. 
Servidor Renato ficará responsável por acionar a cirene e pedirá para algum servidor ou vigilante 
auxiliar para apagar as luzes simultâneamente. Caso não tenha alguém para auxiliá-lo, Maurício se 
prontificou em vir ao câmpus no período noturno para ajudá-lo. 
Reafirmamos que, se por acaso chover, reagendaremos a data da simulação. 
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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