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1  Objetivo 
Orientar a formação e a manutenção de brigadas de combate a princípio de incêndio em todos 
os campus da FURB.  
 
2  Referências 
PR 07 – Treinamento, conscientização e competências 
Programa de treinamento de brigada de incêndio do Corpo de Bombeiros 
 
3  Terminologia 
Brigada de combate a incêndio: organização interna, formada por servidores da instituição e 
empregados de terceiros, preparada e qualificada para atuar com rapidez e eficiência em casos 
de princípio de incêndio. 
 
4 Usuários 
Este procedimento operacional aplica-se à PROAD . 
 
5 Responsabilidades 
PROAD – Constituir e manter as brigadas de combate a princípio de incêndio.  
 
6 Descrição 
1. Constituir grupos de servidores da instituição e empregados de terceiros para formar 

brigadas de combate a princípio de incêndio em todos os campi. 
2. Contratar o Corpo de Bombeiros de Blumenau para dar o treinamento padronizado a esses 

grupos. 
3. Nomear chefe da brigada, chefe da assessoria e chefes dos setores das brigadas. 
4. Simular casos de incêndio para manter o nível de treinamento. 
 
As brigadas de combate a incêndio devem ser constituídas de forma a garantir que, em cada 
um dos três turnos de funcionamento da instituição, haja, no mínimo, uma brigada disponível 
em cada campus. O número de participantes das brigadas deve ser proporcional ao risco 
existente no campus em que atuam e ao número de pessoas que lá trabalham, devendo 
atingir, no mínimo, 10% dos servidores.  
 
As atribuições das brigadas de combate a incêndio são: 
-Fazer cumprir as normas de prevenção; 
-Extinguir princípios de incêndio; 
-Facilitar a operação de combate a incêndio executado pelo Corpo de Bombeiros; 
-Efetuar salvamento.  
 
A estrutura da brigada de combate a incêndio inclui: 
-Chefe de brigada; 
-Chefe de assessoria; 
-Chefe de área; 
-Equipe de salvamento e proteção, que inclui controle de pânico; 
-Equipe de combate a incêndio (combatentes e pessoal de apoio),  sendo os dois primeiros, um 
por câmpus. 


