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Abertura e fechamento dos prédios no período letivo vinculados a portaria da Direção do 
Centro Tecnológico seguem as orientações definidas no quadro apresentado a seguir:

1 Controle de abertura e fechamento dos prédiosIntrodução

Este Manual tem como  objetivo padronizar e adaptar as atividades do Posto de Serviços  da 
Portaria vinculado a Direção do Centro Tecnológico, bem como compartilhá-lo com a nossa 
comunidade. No Posto de Serviço da Portaria do CTC mantidos livros para registro das ativi-
dades diárias, materiais de segurança (rádios, chaves), manuais e telefones. Já a carga horária e 
escala de trabalho deste Posto é definido pelo Departamento de Segurança da UFSC – DESEG, 
em harmonia com a Direção do Centro Tecnológico. A seguir apresentaremos os procedimentos 
específicos que farão parte deste Manual.
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Observações

   1-  Cabe ao Servidor Carlos Roberto Nazário:

    A verificação diária da limpeza e da organização das salas de aula do período noturno en-
volvendo os prédios do Bloco do EEL, Bloco B e LIICT; 
    Controlar frequência dos colaboradores diáriamente, encaminhando ao final relatório de 
frequência e respectiva avaliação pertinente; 
     O desligamento dos microcomputadores deverá ser individual, não permitido desligamento 
no disjuntor geral, além do acionamento do alarme do Laboratório de Integração e Informática 
do CTC – LIICT  (ou automaticamente as 23:00).

   2-  Cabe a Portaria: 

     O fechamento de todas portas de salas de aula do período noturno,  devendo ser prece-
dido da verificação  janelas, luzes, aparelho de ar condicionado, projetor multimídia, devida-
mente fechadas e desligadas, bem como organizado para o dia seguinte. 

   3-  Cabe ao Posto de Segurança:  

     Na ausência da Portaria, por medida de segurança, cabe ao Vigilante de Plantão do Posto 
de Segurança o fechamento noturno das salas de aula.

   4-  Observações gerais: 

    O critério de abertura/fechamento da porta  principal e acesso as instalações do Prédio 
ENS no período letivo e/ou recesso escolar, durante ou fora do expediente, segue a política 
adotada pela respectiva Chefia e o DESEG; 
      A abertura e fechamento das salas de aula do EQA e ARQ, bem como a limpeza e organiza-
ção segue a política adotada pela sua Chefia, com o apoio da Direção do CTC, supervisionada 
pela DESEG;CTC, supervisionada pela DESEG; 
    O controle de acesso, abertura e fechamento,  dos  prédios dos Departamentos do INE, 
EMC, EQA, ARQ, DAS, EGC, ECV, DAS, ENS e ELL bem como Laboratórios e área administrati-
vas, segue política de acesso adotada pelas suas respectivas Chefias, com o apoio da Direção 
e supervisionado pela DESEG.

Alarmes locais supervisionados pelo DESEG/KRONOS: LIICT, DAS, ENS, DIR, EMC (bloco A), 
GRUCAD, MAGLAB, CETEC (desativado), LCI (EEL), Blocos de salas de aulas (B e EEL) e Laboratório 
de Tecnologia Inovação.  Abaixo a relação dos alarmes sob a responsabilidade da Portaria do 
CTC: 

Outros alarmes controlados pelos próprios locais instalados, como segue:

         CETEC é controlado pelos próprios alunos;
         Alarmes: LINSE, controlado pelo Elton, ramal 7800 - telefone 3225-7154;
         Alarme do MAGLAB – térreo, controlado pela Gabriela – ramal 7557 – Fone: 99115494;
         Alarme no LCI, controlado por Profº Márcio – Fone: 99479253;
         Alarme no GPPCOM, controlado pelo Prof. Carlos Aurélio – fone: 99115494;

   Laboratório de Inovação Tecnológica, aos fundos do EPS, é controlado por Prof. Nestor   
ramal 7704;

         Salas de Professores do DAS, controlado no DAS – ramal 9934 (Marlo ou Rodrigo);
         Alarme do ENS, controlado por Alécio ramal 7704 ou 9595.

2 Controle de alarmes



8 9

Em relação ao ambiente das salas de aula do CTC são atribuições da Portaria do CTC:

4

a) Mensalmente, revisar carteiras, cadeiras, mesas, forras, ar condicionado, projetor multimí-
dia, luzes, pintura, quadro, giz, tela, deixando ambiente apropriado para execução do ensino 
junto as salas de aula. Encaminhar para Direção do Centro Tecnológico o mapeamento da 
situação detectada; 

b) Diariamente providenciar levantamento das necessidades de serviços de manutenção dos 
prédios de salas de aula, envolvendo alvenaria, hidráulica, equipamentos, impermeabilização, 
eletricidade, bem como dependências (ou área externa) quando couber, encaminhando para 
Direção do Centro Tecnológico;
     
c) Diariamente, solicitar dos Vigilantes do turno noturno revisão mensal da iluminação notur-
na, encaminhando o mapeamento das necessidades para Direção do CTC;

3 Controle de cartões de acesso e chaves

Controlar e revisar todos cartões de acesso e/chaves dos prédios do EMC(bl A e B), INEP, EPS, 
EGC, IEB, INE, DAS, ENS e LABPLAN – armazenado em local adequado, para utilização quando 
necessário; Os prédios dos Departamentos do EQA, ECV e ARQ, bem como EGC (editora e LED), 
devem ser disponibilizados para DESEG.

As chaves não podem sair do claviculário sem autorização prévia e registro em livro. Cessan-
do a necessidade a chave deve ser devolvida. Fazem parte do claviculário a seguinte relação, 
descrita na tabela abaixo: 

Controle do ambiente de salas de aula do CTC
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Controle de achados e perdidos5
Receber, identificar e registrar objetos perdidos, restituindo-os aos donos mediante identifi-

cação e registro, conforme procedimentos “Achados e Perdidos”.

6 Inspeção da limpeza de auditórios e de salas de aula

a) Acompanhar e registrar as ocorrências definidas no sistema de controle informatizado 
quando houver ou em relatório próprio; 
     
b) Registrar as reclamações dos usuários relativos a limpeza dos diversos setores, repassando 
para o fiscalização da UFSC/CTC; 

c) Acompanhar o controle de  distribuição de material de limpeza aos colaboradores de lim-
peza vinculado a Portaria do CTC;  

d) Observar diariamente as inconsistência na limpeza, quando detectado para a Direção do 
Centro Tecnológico.

d) Acompanhar diariamente, mediante solicitações Digitais a execução da manutenção, enca-
minhando para a Secretaria do CTC quando o seu encerramento.

     Responsabilizar-se pela abertura e controle de auditório, quando for o caso, orientando a sua 
utilização, mediante reserva controlada pelo Departamento de Engenharia Elétrica.
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Atendimento ao público9
 a) Atender de modo cortês e prestar informações ao público em geral;  

 b) Atender a chamadas telefônicas, dando as informações necessárias; 

 c) Receber e transmitir recados, registrando as informações; 

 d) Controlar a entrada e saída de pessoas, observando o movimento das mesmas, procuran 
do identificá-las e encaminhá-las ao destino solicitado.

     Operar equipamentos de comunicação (rádio, telefone,etc) e de segurança (alarme, câmeras 
de vídeo, etc) a disposição na Portaria do CTC;

10

     Zelar pelo cumprimento do regulamento interno do edifício, evitando ruídos em horas impró-
prias, principalmente próximo as salas de aula:

11

Controle de abertura e fechamento do auditório 
“Teixeirão”

     Separar e enviar malote diariamente, recebendo, discriminando, protocolando e distribuin-
do correspondências, documentos, pequenos volumes e encomendas.

8 Controle do malote

Equipamentos de comunicação

Controle do ruído

a) Acompanhar e orientar, impedindo ruídos em momentos, como trotes ou outra atividade 
estudantil no interior ou próximo das salas de aula; 

b) Evitar ruídos provenientes de serviços de carpintaria, alvenaria, corte de grama, etc, para 
a realização em horário que não prejudique as atividades acadêmicas no ambiente das salas 
de aula.

12 Fixação de cartazes

     Zelar pela aplicação adequada de divulgação de eventos, envolvendo fixação de cartazes em 
prédios e murais, desde que atendam os requisitos definidos abaixo:  
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a) Cartazes tamanhos A4 só poderão ser fixados mediante autorização da Direção do Centro 
ou da portaria do CTC, nos murais existentes no Bloco B (salas de aula) e piso do bloco EEL, 
sendo um cartaz por agremiação/solicitante;  

b) Cartazes com tamanho maior que A3 poderão ser fixados em murais do Bloco B (1º, 2º e 
3º piso), sendo um cartaz por agremiação/solicitante; 

c) Faixas e banners podem ser fixados nas grades de proteção externas dos Blocos B e A (EEL), 
em tamanhos compatíveis. Na horizontal não podem ultrapassar a viga de concreto existente;  

d) Em hipótese alguma é permitido fixar qualquer tipo de cartaz em paredes, colunas, vigas, 
portas e grades das escadas; 

e) O conteúdo das faixas deverão estar vinculados as atividades acadêmicas; 

    Zelar pela aplicação adequada de utilização das salas de aula, agendada pela Direção do 
Centro Tecnológico, devendo atender requisitos definidos abaixo:  
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a) A liberação das dependências físicas do Centro Tecnológico deverá ser efetuada com, no 
mínimo, 24 (vinte quatro horas) de antecedência do início do evento, devidamente expressa, 
incluindo nome do responsável, data e objetivo do agendamento;
    
b) A liberação da sala solicitada dependerá da aprovação da Direção do Centro Tecnológico, 
que deliberará sobre a adequação do número de prováveis participantes em relação à área 
pretendida e controlará o cronograma de uso do ambiente; 
    
c) É vedada a concessão de salas de aula do Centro Tecnológico para atividades de caráter 
político-partidária e vendas de produtos ou eventos que sejam incompatíveis com o ambien-
te universitário;

d) O usuário ficará responsável, na pessoa física ou jurídica de que representa, pela sua pre-
paração, limpeza e segurança, bem como por todas as providências necessárias e pertinentes 
à atividade, de modo a entregar o recinto nas mesmas condições em que recebeu;
    
e) É expressamente proibida a retirada de qualquer móvel de salas de aula, e o uso de mesas 
e cadeiras extras. 

f) O solicitante assumirá total responsabilidade pelo reparo de qualquer dano ou avaria cau-
sado aos espaços físicos, mobiliários e equipamentos do Centro Tecnológico do ambiente 
autorizado.  Estão inclusos danos em alvenaria, pintura, instalação elétrica, hidráulica, equi-
pamentos de som e imagem, assoalhos, cerâmica, mármores, poltronas, carteiras e mesas, 
portas, janelas, quadro negro e outros.

g) Proibido o consumo de lanches e líquidos nas salas de aula.

    Zelar pela aplicação adequada de utilização do hall do CTC, para divulgação de eventos por 
entidades acadêmicas, agendada pela Direção do Centro Tecnológico, devendo atender requisi-
tos definidos abaixo:
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a) O interior do Hall do Centro Tecnológico poderá ser utilizado para exposições, divulga  ção 
e eleições acadêmicas de interesse da Instituição;  
    
b) O local será disponibilizado no máximo por 02 (dois) dias consecutivos por entidades; 
    
c) É vedada a concessão de uso do hall do Centro Tecnológico para atividades de caráter po-
lítico-partidária e vendas de produtos ou eventos que sejam incompatíveis com o ambiente 
universitário; 
 
d) O usuário ficará responsável, na pessoa física ou jurídica de que a representa, pela sua pre-
paração, limpeza e segurança, bem como por todas as providências necessárias e pertinentes 
à atividade, de modo a entregar o recinto nas mesmas condições em que recebeu; 

e) A Direção do CTC disponibilizará uma (01) mesa e uma (01) cadeira para uso no hall;
     
f) É expressamente proibida a retirada de qualquer móvel de salas de aula, e o uso de mesas 
e cadeiras extras para uso de divulgação no hall do CTC;

g) Somente é permitido colar, pendurar ou fixar materiais de divulgação na mesa utilizada e 
disponibilizada pela Direção do CTC. Após o uso da mesma, o responsável deverá retirar todo 
material utilizado e comunicar na portaria do CTC, que não mais utilizará aquele espaço;
     
h) O  referido espaço pode ser utilizado por mais do que uma (01) entidade, desde que limi-
tado ao espaço oferecido, negociado entre as entidade, sob a supervisão da Direção do CTC; 

Agendamento das salas de aula

Utilização do Hall do CTC
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i) O solicitante assumirá total responsabilidade pelo reparo de qualquer dano ou avaria cau-
sado aos espaços físicos autorizados.  Estão inclusos danos em alvenaria, pintura, instalação 
elétrica, cerâmica, mármores, cadeiras, carteiras e mesas.

    Este manual reuniu um conjunto de regras e práticas construídas em conjunto com os parti-
cipantes do Posto da Portaria, de forma a racionalizar, padronizar e simplificar as atividades ali 
desempenhadas. Tecnológico.  Temos certeza que com padronização, simplificação e raciona-
lização citada agilizaremos e disciplinaremos as atividades diárias da Portaria, fortalecendo o 
atendimento da comunidade. 
    Este manual é a primeira versão, e como tal, exigirá dos colaboradores e gestores  melhorias. 
As principais funções e processos, nesta primeira versão, foram incluídas, extraídas do “status 
quo” do momento,  e por conseqüência, novas versões deverão ser lançadas.  Então, teremos 
que avançar muito  para alcançar um resultado razoável. 

Conclusão
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