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APRESENTAÇÃO

O Sistema de Bibliotecas da UFJ (SIBI/UFJ) é constituído por duas

bibliotecas para atender as demandas informacionais da comunidade

acadêmica. Situadas no Campus Riachuelo e no Campus Jatobá, as bibliotecas

somam um acervo de aproximadamente 20.406 títulos e 50.119 exemplares.

Oferecem serviços e produtos no intuito de subsidiar as atividades de ensino,

pesquisa e extensão e inovação.

O presente Plano de Contingência tem o objetivo de indicar mecanismos

de prevenção e medidas a serem adotadas em casos específicos que

comprometam o pleno funcionamento das atividades das bibliotecas da UFJ.

Em razão do processo de criação da UFJ a partir do desmembramento da

Universidade Federal de Goiás(UFG), pela Lei nº 13.635, de 20 de março de 2018,

os documentos normativos encontram-se em fase de construção e por esse

motivo algumas resoluções e normativas da UFG seguem sendo aplicadas no

âmbito da UFJ.

O SISTEMA DE BIBLIOTECAS

As bibliotecas do SIBI/ UFJ são informatizadas com o sistema Sophia, que

permite o controle dos acervos, desde a aquisição, processamento técnico até os

serviços de circulação. Oferece aos usuários o acesso online ao catálogo e aos

serviços de renovação e reserva.  As bibliotecas disponibilizam espaços

adequados para estudo e pesquisa. A Biblioteca Binômino da Costa Lima –

Campus Riachuelo, possui cerca de 500m² e oferece espaço coletivo para

estudos e Laboratório de Informática.

A Biblioteca Flor-do-Cerrado, localizada no Campus Jatobá, foi inaugurada

em 02 de abril de 2018. Com 2.560m², oferece espaços adequados para estudo

coletivo, individual, laboratório de informática, refeitório, espaço de descanso,

sala de reuniões com capacidade para 20 pessoas e espaços destinados à

realização de atividades e eventos culturais e acadêmicos. No total são



oferecidos 122 assentos em mesas de estudo coletivo, 64 assentos em mesas de

estudo individual, 23 computadores com acesso à Internet, além do acesso à

rede de Internet sem fio e 60 assentos para realização de atividades acadêmicas

e culturais no espaço multiuso.

Em outubro de 2019 foi inaugurado o Laboratório de Acessibilidade

Informacional (LAI), que conta com equipamentos modernos para atender as

demandas de usuários com deficiência. O LAI oferece o serviço de adaptação de

materiais, empréstimo de equipamentos (lupa digital, notebooks, gravadores, etc.)

e capacitação para uso das tecnologias disponíveis.

As bibliotecas do SIBI/UFJ funcionam de segunda a sexta-feira. A

biblioteca Binômino da Costa Lima, campus Riachuelo, funciona das 8h às 20h e

a biblioteca Flor do Cerrado, campus Jatobá, funciona das 7h15 às 21h.

ACESSO AOS ACERVOS

Os acervos do SIBI/UFJ são compostos por materiais impressos, nos

suportes livros, periódicos, gibis, CDs, DVDs, áudio livros e livros em braille. O

acervo digital é formado pelo Repositório Institucional que está em fase de

implantação e abrigará as produções científicas da instituição. O acesso ao

catálogo está disponível online no endereço www.sophia.ufj.edu.br. O acesso às

dependências das bibliotecas e aos acervos físicos é aberto a toda comunidade,

independente do vínculo.

O empréstimo domiciliar é a única forma de retirada de material

informacional, em qualquer suporte, das dependências das bibliotecas

(Resolução CEPEC-UFG nº 722/2005). É facultado para o usuário regular

(servidores ativos da UFJ, estudantes regulares da instituição, dos cursos

presenciais e EAD, de todos os níveis: de graduação e de pós-graduação Lato e

Stricto sensu) e para o usuário especial (pessoas que não têm vínculo regular

com a UFJ, como: participantes de convênios institucionais,

empreendedores/incubadores, servidores inativos, estagiários, residentes e

estudantes especiais previstos no Regimento da UFG) mediante apresentação da

carteira da biblioteca. Todos os usuários inscritos no serviço de empréstimo

http://www.sophia.ufj.edu.br


domiciliar estão sujeitos ao cumprimento das normas e sanções disciplinares

estabelecidas pelo Regimento do Sistema de Bibliotecas, constantes no

Regulamento da Circulação de Material Bibliográfico nas Bibliotecas e nas

normativas internas. Aos usuários não inscritos no SIBI/UFJ é permitida a

utilização dos materiais nas dependências das bibliotecas para estudo. Os

prazos e quantidades variam de acordo com a categoria de usuário e tipo de

material.

As bibliotecas disponibilizam Centros de Informática e Apoio Didático

(CIAD) que oferecem à comunidade acadêmica 37 computadores com acesso à

internet, sendo 23 máquinas na biblioteca Flor-do-Cerrado e 14 máquinas na

biblioteca Binômino da Costa Lima. Os CIADs atendem a comunidade UFJ

(usuários com vínculo ativo) servindo de suporte para o ensino, pesquisa,

extensão e inovação. Além disso, são disponibilizados notebooks (chromebooks)

para empréstimo domiciliar aos estudantes de graduação e pós-graduação.

DESENVOLVIMENTO DAS COLEÇÕES

Os acervos são atualizados seguindo as orientações contidas na Política de

Desenvolvimento de Coleções e no Plano de Atualização dos Acervos do SIBI/UFJ. A

Política Desenvolvimento Coleções (PDC) é o instrumento que norteia o processo de

crescimento e desenvolvimento do acervo. Este instrumento formaliza um

planejamento de medidas a serem implementadas para a aquisição de materiais

informacionais para as bibliotecas da UFJ dentro de três modalidades: compra,

doação e permuta. O acervo do SIBI/UFJ é adquirido com recurso orçamentário e

recurso externo – doações ou permutas.

A formação, manutenção e atualização dos acervos seguem as diretrizes da

PDC no sentido de estabelecer critérios para o crescimento racional e equilibrado do

acervo, garantindo processos de seleção e aquisição de materiais para atender aos

cursos oferecidos pela UFJ. Os objetivos do plano de atualização do acervo:

a) Manter o acervo direcionado para atender às bibliografias básicas e

complementares constantes nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs)

que estiverem atualizados e aprovados pelo Conselho Universitário

(CONSUNI);



b) Manter a formação da coleção em consonância com as diretrizes do

Ministério da Educação (MEC);

c) Analisar o crescimento da coleção de forma qualitativa e quantitativa

verificando o déficit do acervo específico a cada curso, direcionando assim,

novas aquisições;

d) Analisar questões relativas à aquisição de materiais em novos formatos;

f) Orientar os membros da coordenação de curso quanto à forma de

seleção de materiais informacionais para aquisição;

g) Analisar e definir o material para desbaste ou descarte em conjunto com

a Coordenação de Difusão da Informação;

h) Selecionar os materiais de compra ou doação com os critérios da PDC.

A aquisição dos materiais ocorre por meio de compra e recebimento de

doações. O recurso para compra de materiais bibliográficos é destinado pela

gestão da UFJ, de modo que a divisão entre os cursos de graduação é realizada

considerando os déficits de bibliografias básicas e complementares. Os materiais

recebidos por meio de doações são selecionados de acordo com os critérios

estabelecidos pela PDC.

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ACERVOS

As coleções impressas são armazenadas em estantes de aço com

revestimento em pintura epóxi, dupla-face de 5 ou 6 prateleiras. Os livros são

armazenados na posição vertical e apoiados por bibliocantos. Livros com grandes

dimensões são armazenados com a lombada para baixo, evitando que as folhas se

descolem devido ao excesso de peso. Caso não seja possível acondicionar o

material dessa forma, os livros são empilhados na horizontal, nunca excedendo o

número de três volumes.

A limpeza do ambiente é realizada por funcionários terceirizados que são

treinados de maneira a executar os trabalhos de forma que os produtos de limpeza

não entrem em contato com o acervo. Os procedimentos adotados pelos mesmos

visam o aumento da vida útil da coleção e a disponibilização de materiais

informacionais higienizados aos usuários. O acervo é higienizado duas vezes ao ano



com o uso de aspiradores de pó, item a item.

A biblioteca Flor-do-Cerrado possui o setor de pequenos reparos que realiza a

manutenção e recuperação física dos materiais impressos (livros) do SIBI. Este

serviço tem o objetivo de prolongar a vida útil dos mesmos e ao mesmo tempo

reduzir o investimento da instituição na compra de novos exemplares.

ACESSIBILIDADE

O Laboratório de Acessibilidade Informacional (LAI) do SIBI/UFJ oferece

serviços e equipamentos de tecnologias assistivas para pessoas com deficiência. A

finalidade é promover acessibilidade à comunicação e à informação para as

pessoas com deficiência, viabilizando recursos tecnológicos para que possam

usufruir das diversas situações pedagógicas comunicacionais e formativas a fim de

assegurar igualdade de oportunidade.

O LAI oferece aos usuários com deficiência os serviços de ampliação de

materiais bibliográficos impressos e digitais, digitalização e conversão de material

para usuários cegos, computadores adaptados com softwares leitores e

ampliadores de tela, impressão em braille, acesso à lupa digital portátil, scanner

leitor de livros, scanner digitalizador de imagens, leitor de livros digitais e

capacitação no uso da tecnologias disponíveis.

Em relação à acessibilidade física, a Biblioteca Flor-do-Cerrado dispõe de

banheiros, espaço para atendimento e mobiliário adaptados, elevadores

(social/serviço) com dimensionamento adequado, sinalização tátil (piso),

sinalização visual e ambientes desobstruídos que facilitam a movimentação de

cadeirantes e pessoas com deficiência visual. A biblioteca Binômino da Costa Lima

possui um espaço reduzido, sem banheiros internos, sinalização tátil (piso) até a

entrada da biblioteca. Não há subdivisões no espaço físico da biblioteca. Todas as

condições de acessibilidade física da biblioteca Binômino da Costa Lima estão

atreladas às condições gerais de acessibilidade do campus Riachuelo, onde a

biblioteca está situada.



AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTINGÊNCIAS

Para contribuir com o perfeito funcionamento o SIBI/UFJ, estão listados

abaixo os riscos a que as bibliotecas estão sujeitas e as ações esperadas para

minimizar os seus efeitos.

Consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e

biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza,

concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar

danos à saúde do trabalhador.

Consideram-se agentes físicos as diversas formas de energia a que

possam estar expostos os trabalhadores, tais como: ruído, vibrações, pressões

anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes,

bem como o infrassom e o ultrassom.

Consideram-se agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos

que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras,

fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de

exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele

ou por ingestão.

Consideram-se agentes biológicos as bactérias, fungos, bacilos,

parasitas, protozoários, vírus, entre outros.



RISCOS FÍSICOS

Ocorrência: Variação de umidade

Probabilidade de

ocorrer

Baixa x Média Alta

Impacto se ocorrer Baixo Médio x Alto

Dano Deterioração do material bibliográfico, proliferação de

fungos e de insetos e ressecamento do material.

Prevenção Instalação de desumidificadores, sistemas de filtragem,

entre outros.

Ação Aquisição e manutenção corretiva dos equipamentos de

controle climáticos.

Ocorrência: Amplitude térmica elevada

Probabilidade de

ocorrer

Baixa x Média Alta

Impacto se ocorrer Baixo x Médio Alto

Dano Deterioração do material bibliográfico, proliferação de

fungos e de insetos e ressecamento do material

Prevenção Instalação de ventiladores de parede.

Ação Aquisição e manutenção corretiva dos equipamentos de

controle climáticos.

Ocorrência: Ruídos

Probabilidade de

ocorrer

Baixa Média X Alta

Impacto se ocorrer Baixo Médio X Alto

Dano Desconforto e dificuldade de concentração

Prevenção Promoção de campanhas de sensibilização entre usuários e

servidores da biblioteca. Controle do volume dos

equipamentos da biblioteca (catraca, telefone, leitor de

código de barras, dentre outros).



Ação
Dirigir-se ao(s) usuário(s) que estiverem excedendo o

barulho e, em um tom de voz baixo e neutro, explicar que o

barulho está atrapalhando os usuários.

RISCOS QUÍMICOS

Ocorrência: Poeira

Probabilidade de

ocorrer

Baixa Média X Alta

Impacto se ocorrer Baixo Médio X Alto

Dano Proliferação de fungos, bactérias e insetos

Prevenção Limpeza periódica dos acervos, estantes e espaços físicos.

Fechar as janelas no final do expediente.

Ação
Realizar a limpeza e higienização dos acervos e espaços

físicos.

RISCOS BIOLÓGICOS

Ocorrência: Controle de pragas

Probabilidade de

ocorrer

Baixa Média X Alta

Impacto se ocorrer Baixo Médio X Alto

Dano Perda de material bibliográfico, acidentes com animais

peçonhentos

Prevenção Controle da entrada e consumo de alimentos e bebidas no

prédio, limpeza e manutenção das áreas internas e externas

da Biblioteca.

Ação a) Realizar anualmente três dedetizações para controle

de insetos e pragas;

b) Manter ratoeiras em locais estratégicos para evitar a

proliferação de ratos;

c) Fazer a limpeza periódica dos ares-condicionados e,



quando detectado infestação de pragas nos aparelhos,

acionar o órgão responsável para efetuar a limpeza;

d) Solicitar ao órgão responsável a realização do

serviço de jardinagem na área externa e interna da

biblioteca;

e) Realizar a limpeza diária dos espaços da biblioteca;

f) Instalação de iluminação nas áreas externas das

edificações.

RISCOS ERGONÔMICOS E ACIDENTAIS

Ocorrência: Esforço físico e postura inadequada

Probabilidade de

ocorrer

Baixa x Média Alta

Impacto se ocorrer Baixo Médio x Alto

Dano Lesões musculoesqueléticas.

Prevenção
a) Aquisição e manutenção dos mobiliários ergonômicos

(cadeiras, poltronas, mesas, descanso de pé, apoio de

pulsos, escadas, estantes, dentre outros);

b) Adesão aos projetos de extensão que ofereçam

atividades de ginástica laboral;

c) Alertar para postura inadequada;

d) Não carregar muitos livros ao mesmo tempo;

e) Uso do carrinho para transporte e guarda de livros.

Ação
Substituir o mobiliário para melhor ergonomia.

Ocorrência: Quedas e tropeções

Probabilidade de

ocorrer

X Baixa Média Alta

Impacto se ocorrer Baixo Médio X Alto



Dano Dor moderada, lesões, torções e fraturas.

Prevenção Transitar nos espaços das bibliotecas com atenção ao

mobiliário e demais obstáculos.

Ação Incentivar a prática regular de atividade física para

aumentar a resistência a quedas, etc. uso de calçados

adequados/antiderrapantes

RISCOS ECONÔMICOS

Ocorrência: Orçamento insuficiente para manutenção de acervos

Probabilidade de

ocorrer

Baixa Média X Alta

Impacto se ocorrer Baixo Médio X Alto

Dano a) Acervo desatualizado, prejuízo para os cursos de

graduação durante as avaliações do MEC;

b) Prejuízo para o desenvolvimento acadêmico dos

estudantes;

c) Prejuízo para o desenvolvimento de pesquisas

científicas.

Prevenção Plano de atualização de acervos prevendo insuficiência ou

ausência de recursos.

Ação Destinação orçamentária anual para aquisição de acervos.

Ocorrência: Orçamento insuficiente para manutenção dos espaços

Probabilidade de

ocorrer

Baixa Média X Alta

Impacto se ocorrer Baixo Médio X Alto

Dano Deterioração das instalações físicas das bibliotecas.

Prevenção Planejamento por parte da gestão da UFJ e do SIBI para

minimizar os efeitos da falta de recurso.

Ação a) Existência de contratos para manutenções

preventivas e corretivas para centrais de

ar-condicionado e elevadores;



b) Otimizar e usar de forma racional e planejada os

recursos físicos e financeiros para garantir a

manutenção dos espaços;

c) Destinar dotação orçamentária para manutenções

prediais de emergência.

RISCOS DE ACESSO INFORMACIONAL

Ocorrência: Queda de energia

Probabilidade de

ocorrer

Baixa Média X Alta

Impacto se ocorrer Baixo Médio X Alto

Dano Impossibilidade no uso dos equipamentos, sistemas e

espaços físicos; interrupção dos serviços da biblioteca de

forma temporária.

Prevenção Realizar a manutenção das lâmpadas de emergência e das

instalações elétricas do prédio; manter a rota de fuga

sinalizada adequadamente.

Ação Período diurno (adotar esse procedimento até às 18 horas):

a) Todos os servidores são responsáveis pela

verificação dos equipamentos em seu setor. A queda

de energia no período diurno não ocasionará a

desocupação do prédio, portanto todos devem

permanecer em seus postos de trabalho;

b) Verificar a ocupação do elevador (caso tenha alguém

preso no elevador, comunicar à direção da biblioteca

ou bibliotecário responsável, que irá tomar as

medidas necessárias) que podem ser desde o

procedimento de retirada padrão, o acionamento da

empresa responsável pelo elevador e ou corpo de

bombeiros;

c) Verificar junto ao SEINFRA o motivo da queda de

energia e a previsão de retorno da mesma;

d) Comunicar as equipes e os usuários sobre a



regularização do fornecimento da energia

Período noturno:

a) Verificar a ocupação do elevador (caso tenha alguém

preso no elevador, comunicar à direção da biblioteca

ou bibliotecário responsável, que irá tomar as

medidas necessárias) que podem ser deste o

procedimento de retirada padrão, o acionamento da

empresa responsável pelo elevador e ou corpo de

bombeiros;

b) Verificar junto ao SEINFRA o motivo da queda de

energia e a previsão de retorno da mesma;

c) Bloquear a entrada de usuários nos acervos das

bibliotecas;

d) Realizar a evacuação do prédio com calma evitando

o pânico, orientando e tranquilizando as pessoas;

e) Os servidores deverão realizar o desligamento dos

equipamentos.

f) Em casos de queda de energia após às 19h, caso a

energia não seja restabelecida em até 30 minutos, o

expediente poderá ser encerrado.

Ocorrência: Falta de pessoal

Probabilidade de

ocorrer

Baixa X Média Alta

Impacto se ocorrer Baixo Médio X Alto

Dano Prejuízo no horário de funcionamento da biblioteca e/ou na

qualidade do atendimento prestado nos setores.

Prevenção Controlar a movimentação dos servidores (afastamentos,

férias, licenças e outros).

Ação Em casos em que há falta de servidores, por motivos de



Ocorrência: Falta de pessoal

licenças e afastamentos oficiais ou qualquer outra situação

que provoque a ausência do servidor ao seu posto, deve ser

avaliado qual o impacto que essa ausência provocará no

atendimento ao público e realizar o remanejamento de

servidores caso seja necessário. O remanejamento poderá

ser feito entre servidores do mesmo setor, de setores

diferentes ou entre bibliotecas.

Ocorrência: Queda de acesso à internet

Probabilidade de

ocorrer

Baixa Média x Alta

Impacto se ocorrer Baixo Médio X Alto

Dano Impossibilidade no uso dos serviços on-line e acesso à

documentos; interrupção de parte dos serviços da

biblioteca de forma temporária.

Prevenção Manutenção da rede lógica.

Ação Acionar a SETI.

Ocorrência: Paralisações, greves e interrupções no horário de funcionamento

Probabilidade de

ocorrer

X Baixa Média Alta

Impacto se ocorrer Baixo Médio X Alto

Dano Interrupção de parte dos serviços da biblioteca de forma

temporária.

Prevenção

Ação a) Em casos em que há fechamento da biblioteca

causado por paralisações ou greves, os seguintes

serviços deverão ser mantidos na medida do

possível: devolução de material; baixa de multa e



emissão de nada consta. Os mesmos deverão ser

solicitados via e-mail (atendimento.sibi@ufj.edu.br)

b) Em casos de fechamento das bibliotecas por longos

períodos, a cobrança de multa será suspensa e os

usuários poderão ter até dez dias para regularizar os

empréstimos em atraso.

Ocorrência: Problemas nos equipamentos do LAI

Probabilidade de

ocorrer

Baixa X Média Alta

Impacto se ocorrer Baixo Médio X Alto

Dano Prejuízo no atendimento aos usuários que necessitam dos

equipamentos e materiais adaptados para os estudos

acadêmicos.

Prevenção a) Planejamento relativo à manutenção dos

equipamentos e suprimentos;

b) Manter funcionários capacitados na utilização dos

equipamentos;

c) Realizar teste mensal dos equipamentos com baixa

circulação de empréstimo.

Ação Realizar a manutenção preventiva e corretiva dos

equipamentos de acordo com as instruções dos

fabricantes.

Ocorrência: Incapacidade de acesso ao catálogo on-line

Probabilidade de

ocorrer

Baixa X Média Alta

Impacto se ocorrer Baixo Médio X Alto

Dano Indisponibilidade de acesso e localização das obras no

acervo;

Indisponibilidade de realização dos serviços web (reserva,

renovação e consulta ao histórico de circulação e multas).

mailto:atendimento.bsrej@ufg.br


Prevenção Realização de manutenção preventiva e corretiva do gerador

de energia e demais equipamentos que garantam o

funcionamento ininterrupto do servidor que hospeda o

Sophia.

Ação a) Registrar GLPI solicitando manutenção;

b) Quando o acesso ao Sophia gerenciador estiver

disponível, a consulta ao catálogo e demais serviços

será realizada pelos funcionários no balcão de

atendimento.

EMERGÊNCIAS

Ocorrência: Roubos e furtos de objetos pessoais

Probabilidade de

ocorrer

X Baixa Média Alta

Impacto se ocorrer Baixo Médio X Alto

Dano Perda de objetos pessoais.

Prevenção Instalação de equipamentos de vídeo monitoramento.

Ação Acionar a vigilância da UFJ, solicitar as imagens do CFTV e

tomar as medidas administrativas cabíveis.

Ocorrência: Roubos e furtos de bens patrimoniais

Probabilidade de

ocorrer

Baixa X Média Alta

Impacto se ocorrer Baixo Médio X Alto

ano Perda de material informacional e patrimonial

Prevenção a) Instalação de equipamentos de videomonitoramento,

antifurto e alarme;

b) Garantir os suprimentos para o funcionamento do

sistema de antifurto dos acervos;

c) Manutenção preventiva e corretiva das antenas de

segurança;

d) Campanhas de conscientização anti furto dos



acervos;

e) Realização anual do inventário patrimonial.

Ação a) Em caso de furto de bens patrimoniais abrir processo

administrativo via SEI;

b) Acionar a vigilância da UFJ, solicitar as imagens do

CFTV e tomar as medidas administrativas cabíveis;

c) Em casos de roubo, acionar as autoridades

superiores (gabinete da reitoria).

Ocorrência: Incêndios

Probabilidade de

ocorrer

X Baixa Média Alta

Impacto se ocorrer Baixo Médio X Alto

Dano a) Perda de materiais informacionais, móveis,

equipamentos, além de documentos e itens pessoais;

b) Ameaça à integridade física de servidores e

funcionários;

c) Ameaça à integridade física do prédio.

Prevenção a) Não sobrecarregar tomadas de corrente elétrica com

vários aparelhos;

b) Desligar os equipamentos eletrônicos e inspecionar o

posto de trabalho quando do encerramento do turno;

c) Comunicar ao responsável por anomalias em

instalações elétricas e proteção contra incêndios;

d) Não obstruir rotas de fuga do prédio e o acesso aos

extintores de incêndio; fazer a revisão dos extintores

de incêndio e sistemas de iluminação de emergência;

e) Manutenção dos corrimões e fitas antiderrapantes

das escadas;

f) Proibição de fumar dentro das bibliotecas;

g) Não aproximar materiais inflamáveis das fontes de

calor;

h) Realizar o treinamento da equipe para o manuseio



adequado dos extintores de incêndio;

i) Orientar sobre a utilização das rotas de fuga.

Ação 1. Manter a calma;

2. Seguir a sinalização de rota de fuga e dirigir-se para

saída;

3. Caminhar em ordem sem atropelos;

4. Não correr e não empurrar;

5. Não gritar e não fazer algazarras;

6. Não ficar na frente de pessoas em pânico. Se não

puder acalmá-las, evite-as.

7. Nunca voltar para apanhar objetos;

8. Ao sair de um lugar, fechar as portas e janelas sem

trancá-las;

9. Não se afastar dos outros e não parar nos andares;

10. Levar consigo os visitantes que estiverem em seu

local de trabalho;

11. Sapatos de salto alto devem ser retirados;

12. Não acender ou apagar luzes, principalmente se

sentir cheiro de gás;

13. Deixar a rua e as entradas livres para a ação dos

bombeiros e do pessoal de socorro médico;

14. Dirigir-se para um local seguro, pré-determinado pela

brigada, e aguardar novas instruções.

15. Entrar em contato com o corpo de bombeiro 193 e

com a segurança do campus;

16.Utilizar os extintores para o combate ao incêndio;

17.Desligar o quadro elétrico parcial e se houver

necessidade o geral;

18.Se a fumaça estiver densa, abaixar-se e engatinhar.

Molhe um lenço para colocar nas vias respiratórias;

19.Caso não seja possível sair do local, comunique a

sua presença e aguarde pelo socorro;

20.Durante a saída, não retorne sem autorização;

21.Avise aos usuários para evacuarem a biblioteca de



forma calma e auxiliar pessoas que tenham

dificuldades. Manter todos juntos durante a

evacuação;

22.Caso sua roupa ateie fogo, deite-se e role no chão, de

forma a apagá-lo;

23.Atire-se ao chão em caso de explosão, proteja a nuca

com os braços;

24.Acionar o socorro em caso de pessoas feridas.

25. Nunca utilizar o elevador;

26. Não subir, procurar sempre descer;

27. Utilizar as escadas de emergência descendo sempre

utilizando o lado direito

28. Nunca retirar as roupas; procurar molhá-las a fim de

proteger a pele da temperatura elevada (exceto em

simulados);

29. Se houver necessidade de atravessar uma barreira de

fogo, molhar todo o corpo, roupas, sapatos e cabelo.

Proteger a respiração com um lenço molhado junto à

boca e o nariz, manter-se sempre o mais próximo do

chão, já que é o local com menor concentração de

fumaça;

30. Sempre que precisar abrir uma porta, verificar se ela

não está quente e, mesmo assim, só abrir

vagarosamente;

31. Se ficar preso em algum ambiente, procurar inundar o

local com água, sempre se

32. mantendo molhado;

33. Não saltar de pavimentos elevados, mesmo que

esteja com queimaduras ou intoxicações.

Ocorrência: Inundações e goteiras

Probabilidade de

ocorrer

Baixa Média X Alta

Impacto se ocorrer Baixo Médio X Alto



Dano Perda de material informacional, móveis, equipamentos,

além de documentos e itens pessoais; ameaça à

integridade física do prédio.

Prevenção Avaliação periódica das condições físicas dos prédios.

Ação a) Realizar os reparos necessários;

b) Acionar os funcionários da limpeza para realizar o

escoamento da água se possível.

Ocorrência: Ameaças

Probabilidade de

ocorrer

X Baixa Média Alta

Impacto se ocorrer Baixo Médio X Alto

Dano Ameaça à integridade física dos servidores e usuários.

Prevenção

Ação a) Caso haja o recebimento de ameaças de qualquer

tipo, que coloquem em perigo a integridade física dos

servidores e usuários das bibliotecas, a vigilância do

campus deve ser acionada;

b) Formalizar denúncia da ocorrência na ouvidoria da

universidade para a apuração dos fatos e aplicação

de medidas cabíveis.

Ocorrência: Desabamento ou acidente aéreo

Probabilidade de

ocorrer

X Baixa Média Alta

Impacto se ocorrer Baixo X Médio X Alto

Dano a) Perda de material informacional, móveis,

equipamentos, documentos e itens pessoais;

b) Ameaça à integridade física de servidores e



funcionários; ameaça à integridade física do prédio.

Prevenção Para a prevenção de desabamentos realizar a avaliação

periódica das condições físicas do prédio.

Ação Realizar os reparos necessários.

Ocorrência: Mal súbito

Probabilidade de

ocorrer

X Baixa Média Alta

Impacto se ocorrer Baixo X Médio Alto

Dano Ameaça à integridade física dos servidores e/ou usuários.

Prevenção

Ação Acionar os serviços de resgate, Bombeiros (193) e Samu

(192)

Ocorrência: Incidentes de ordem psíquica

Probabilidade de

ocorrer

X Baixa Média Alta

Impacto se ocorrer Baixo X Médio Alto

Dano a) Ameaça à integridade física e mental dos servidores

e/ou usuários;

b) Exposição e constrangimento dos envolvidos;

c) Possibilidade de interrupção do funcionamento das

bibliotecas.

Prevenção Capacitação e conscientização da equipe em questões

relacionadas à saúde mental.

Ação a) Comunicar oficialmente à Pró-reitoria responsável de

acordo com o vínculo da pessoa envolvida;

b) Acionar os serviços de resgate, Bombeiros (193) e

Samu (192).



SANITÁRIOS

Ocorrência: epidemias e pandemias

Probabilidade de

ocorrer

Baixa Média X Alta

Impacto se ocorrer Baixo Médio X Alto

Dano Ameaça à integridade física dos servidores e/ou usuários.

Prevenção

Ação a) Seguir as orientações das autoridades de saúde em

todas as esferas;

b) Elaboração de plano de contingência específico para

o enfrentamento da situação.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Para os efeitos de que trata este plano de contingência, a responsabilidade

por sua aplicação fica a cargo da gestão do SIBI e demais instâncias

competentes. Casos omissos serão tratados pela direção do órgão.
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