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1 Objetivo 
Estabelecer ações em casos de incêndio nas instalações da FURB. 
 
2 Referências 
NBR ISO 14.001 (4.4.7) 
PR 10 – Preparação e atendimento a emergências 
 
3 Terminologia 
---- 
 
4 Usuários 
Este procedimento aplica-se a todos os setores de responsabilidade da FURB. 
 
5 Responsabilidades 
DAC – solicita treinamento de combate a incêndio à COMA  
Divisão de Administração Contábil e Patrimonial - efetua a manutenção dos equipamentos 
de combate a incêndio. 
Setores de responsabilidade – indica os funcionários que devem ser treinados em combate a 
incêndio 
 
6 Descrição 
6.1 Cada setor de responsabilidade da FURB deverá  ter no mínimo 20% de seu quadro 
funcional treinado nos princípios de combate a incêndio. Quando 20% do quadro funcional 
representar menos de 3 pessoas, este deverá ser o número mínimo de treinados. 
6.2 Em caso de princípio de incêndio, proceder da seguinte forma: 

a) Identificar pessoa treinada em combate a incêndio no setor, caso não o seja; 
b) Avaliar a possibilidade de combater o princípio de incêndio; 
         Caso afirmativo: 

- apagar as chamas; 
- informar o ocorrido a chefia do setor de responsabilidade e à chefia da 

DAC. 
         Caso negativo: 

- acionar o alarme de evacuação do prédio; 
- chamar o corpo de bombeiros através do número 193 informando o 

campus e o bloco atingido; 
- sair do prédio; 
- avisar a chefia do setor de responsabilidade e a chefia da DAC. 

c) Ao ser avisado da ocorrência de incêndio, a DAC acionará os funcionários da segurança 
para que auxiliem na evacuação do prédio e facilitem a chegada do corpo de bombeiros 
ao local de incêndio. 

6.3 A DAC promove, anualmente, uma simulação de ocorrência de incêndio para testar este 
procedimento. Esta simulação é realizada em pelo menos dois prédios, situados em campus 
diferentes.  A participação da equipe do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar é opcional à 
critério da DAC. A central do Corpo de Bombeiros é previamente informada da realização de 



simulação, mesmo quando, por opção da DAC, não fizer parte efetiva desta. Na simulação, os 
seguintes itens são avaliados; 

- tempo para evacuação total do prédio; 
- tempo para a resposta da equipe de segurança no auxílio e orientação da 

evacuação; 
- em caso da participação da equipe do Corpo de Bombeiros, o tempo 

para a chegada desta ao local da simulação. 


