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INTRODUÇÃO
Este procedimento não tem a pretensão de substituir o regulamento “NORMAS E PROCE-

DIMENTO DO POSTO DE SERVIÇO – NPPS – POSTO PORTARIA CTC” de responsabilidade da 
empresa terceirizada pela UFSC na área de segurança KHRONOS Segurança Privada e Ltda., sob 
a coordenação do Departamento de Segurança da UFSC/DESEG, mas tão somente, auxiliar e 
complementar os procedimentos ali descritos. O objetvo é padronizar e adaptar as atividades do 
serviço de vigilância do nosso posto de trabalho, além compartilhar esses procedimentos com 
a nossa comunidade.

No Posto de Segurança da Portaria do CTC são mantidos livros para registro das atividades 
diárias, materiais de segurança (rádios, chaves), manuais e telefones.

Já a carga horária e escala de trabalho deste Posto é definido pelo Departamento de Segu-
rança da UFSC – DESEG, distribuídos entre os turnos diurno e noturno, ininterruptamente. E a 
atuação da equipe deve ser caracterizada, principalmente pelo caráter preventivo, de modo a 
inibir, dificultar e impedir qualquer ação delituosa, mostrando- se dinâmica nas suas atitudes. 
Mas para que posto de segurança funcione adequadamente essas regras deverão ser respeita-
das pela comunidade interna (discentes, docentes e técnico-administrativos do Centro Tecno-
lógico).

A seguir apresentaremos os procedimentos específicos que farão parte do Posto de Seguran-
ça da Portaria do Centro Tecnológico.

 

capACITAÇÃO PRÉVIA DO VIGILANTE

Conhecer as orientações que fazem parte do posto de trabalho supervisionada pela                                 
UFSC/DESEG e KHRONOS; 

Conhecer as chaves das portas que estão no claviculário da Portaria do Prédio, necessárias 
a segurança do ambiente do posto de trabalho;

Conhecer o funcionamento das cancelas existentes e o seu respectivo horário de funcio-
namento;

Conhecer o funcionamento do posto de trabalho no período letivo e no período não letivo, 
incluindo expedientes de trabalho formal da UFSC;

Conhecer os procedimentos de acesso aos prédios pelos docentes, técnico-administrati-
vos, discentes, prestadores de serviços, fornecedores e visitantes;

Conhecer as instruções de como permitir o acesso às instalações de salas de aula e auditó-
rios de responsabilidade do posto de segurança;

Conhecer os procedimentos de entrada e saída de bens patrimoniais, materiais, pacotes, 
volumes, fora do expediente;

No rendimento:
a) Conferir os materiais que fazem parte do posto, checklist:
Livro de Ocorrência que fica na Portaria de segunda a sexta, entre às 07:00 e 09:00, poste-
riormente encaminhado para Guarita; 
O Livro de Controle de Entrada e Saída de Pessoas que fica guardado na Portaria do Hall 
do CTC; 
O carregador e respectiva bateria e lanterna ficam guardados na Guarita;  
As chaves principais que ficam com os seguranças, passada de mãos em mãos, durante o 
rendimento;    
b) Rendição (repassar todas as orientações recebidas e em vigor, bem como eventual ano-
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O vigilante que for designado para trabalhar no Posto de Segurança da Portaria do Centro 
Tecnológico, no período diurno ou noturno, deverá conhecer previamente os seus procedi-
mentos, entre eles citamos: 
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ABERTURA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO  posto de 
segurança da portaria do CTC

Prédios 
do EPS

Durante o  período letivo, as portas principais dos prédios do  EPS devem ser abertas às 
7h00min horas pela Portaria do Centro Tecnológico e fechadas as 22h30min pelo Vigilante de 
plantão no Posto de Segurança da Portaria do CTC. Já a abertura e o fechamento das portas 
de salas aula é de responsabilidade da Portaria do Centro Tecnológico. Pode-se antecipar seu 
fechamento, desde que as atividades didáticas junto as salas estejam devidamente encerradas. 

Já no  recesso escolar o horário de abertura e fechamento das portas acompanham a política 
de acesso adotada pela respectiva Chefia e a DESEG. Cabe a chefia do EPS comunicar ao Posto de 
Segurança e a própria Portaria do CTC a definição da abertura e fechamento dos seus edíficios. 

NOTAS IMPORTANTES

1 Na ausência do responsável do serviço de portaria noturno do CTC, o Vigilante do 
Posto de Segurança do CTC, por medida de segurança, deverá providenciar o res-
pectivo fechamento, anotando em livro de ocorrência e repassando à Direção do 
CTC: Portas principais e salas de aula.

2 O fechamento das portas das salas de aula deve ser precedido de varreduras para 
verificar se todas salas estão com suas portas, janelas fechadas, projetores multimí-
dia, luzes e aparelhos de ar condicionado desligados, tanto pela serviço de portaria 
ou de segurança;

3 A responsabilidade pela liberação dos Anfiteatros é da Chefia do EPS, devendo 
acompanhar sempre o horário de funcionamento do  expediente  da UFSC.  Quando 
houver a necessidade do seu funcionamento fora do expediente, deverá ocorrer 
mediante autorização junto a Direção do Centro Tecnológico,  devendo cópia da 
autorização ser encaminhada para o Posto de Segurança da Portaria do CTC para o 
devido acompanhamento. 

malia observada nas instalações e suas imediações).

Conhecer o procedimento “Achados e Perdidos”; 

Conhecer procedimento da  utilização da cozinha; 

Conhecer:
a) Como proceder no caso de furto ou roubo de bens patrimoniais (orientar o responsável 
pelo bem para que faça o boletim de ocorrência junto ao DESEG e Polícia Civil); 
b) Como proceder em acontecimento entendido como irregular e que possa vir a repre-
sentar risco para o patrimônio da Administração;

9

10

11



8 9

Prédios 
da ENS

Durante o  período letivo, a porta principal do andar de salas de aula e as respectivas salas 
de aula devem ser abertas as  07:00 horas e fechadas às 19h00min pela Portaria do ENS. 

O critério de abertura/fechamento da porta  principal e acesso no periodo letivo e/ou reces-
so escolar de usuários as instalações do prédio, durante ou fora do expediente, segue política 
adotada pela respectiva Chefia e a DESEG.

NOTA IMPORTANTE

1 Na ausência dos serviços noturnos da Portaria do ENS caberá ao Vigilante de Plan-
tão do Posto de Segurança da Portaria do CTC, por medida de segurança, fechar 
portas, janelas, bem como  desligar aparelhos e luzes das salas de aula,  registrando 
o ocorrido no livro. Cabendo a Portaria comunicar a Direção do CTC.

Prédio da Eng. Elétrica (BI E)
e salas de aula (BI B)

Durante o período letivo,  o fechamento das portas principais destes prédios devem ser 
efetuadas às 22h30min pela Portaria do CTC, podendo antecipar seu fechamento desde que as 
atividades didáticas e limpeza junto as salas de aula estejam devidamente encerradas. 

Já no período de recesso escolar o horário de fechamento das portas acompanha o encerra-
mento do horário de expediente da UFSC.

NOTAS IMPORTANTES

1 Fechamento  das  portas  das  salas  de  aula  até  as 22h30min horas do Bloco B (Sa-
las de aula) e Bloco E (EEL)é  responsabilidade da Portaria do CTC,  sempre precedido 
da limpeza e organização pelos colaboradores da limpeza; 

2 Caberá   ao   Servidor   Carlos   Roberto   Nazário: 
a) Observar se todas as salas de aula do período noturno dos Blocos E e B, foram 
devidamente limpas. Após a limpeza comunicar a portaria do CTC para o respectivo 
fechamento
b) Varredura e fechamento das porta,janelas e desligamento de aparelhos de ar 
condicionado, projetores multimedia e  luzes do Laboratório de Integração e Infor-
mática do CTC - LIICT. Além do acionamento do alarme; 

3 Na ausência dos serviços noturnos da Portaria do CTC caberá ao Vigilante de Plan-
tão do Posto de Segurança da Portaria do CTC, por medida de segurança, tomar a 
devidas providências, fechando portas, janelas, bem como  desligando aparelhos e 
luzes das salas de aula. registrando o ocorrido no livro. Cabendo a Portaria comuni-
car a Direção do  CTC.

Prédio da 
portaria do CTC

No período letivo, o último prédio a ser fechado é a Portaria do CTC, após o fechamento dos 
outros prédios. Já no período não letivo o horário de fechamento das portas acompanham o 
encerramento do horário de expediente da UFSC. Responsabilidade da portaria do CTC.

Salas de aula do prédio 
da Arquitetura e Urbanismo

A Direção do CTC poderá ocupar as salas de aula do prédio do Departamento de Arquitetu-
ra e Urbanismo durante período diurno, sendo a responsabilidade pela limpeza e fechamento 
conforme a  política de acesso adotada pela sua Chefia e o Posto de Segurança, incluindo sua 
Portaria.
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Salas de aula da Eng.
Química e de Alimentos

A Direção do CTC poderá ocupar as salas de aula do prédio deste Departamento durante pe-
ríodo diurno, sendo a responsabilidade pela limpeza e fechamento de acordo com a política de 
acesso adotada pela sua respectiva Chefia e a DESEG.

É de responsabilidade do Vigilante, ao observar portas ou janelas 
abertas de salas de aula ou setores administrativos, fechá-las, regis-
trando o ocorrido no livro, cabendo a Portaria comunicar a Direção do 
CTC e o próprio Departamento, quando for o caso;

Todos os acessos fora do horário de expediente devem ser registra-
dos no “Livro de Controle de Acesso”;

Os Departamentos não abrangidos pelo Posto de Segurança da Por-
taria do CTC, como Engenharia Química, Arquitetura e Urbanismo, 
Engenharia de Gestão do Conhecimento, Engenharia Civil e Informática 
sugere-se submeter a política de controle de acesso das instalações ao 
Departamento de Segurança da UFSC, com a interveniência da Direção 
do Centro Tecnológico.

NOTA IMPORTANTE

vistorias e inspeções nas salas e janelas

Realizar vistorias de portas, janelas e salas da Unidade que se encontram abertas, fechan-
do-as, para posterior registro em Livro de Ocorrências, inclusive desligar aparelhos (ar 
condicionado/projector multimída) iluminação interna de salas, portas e corredores onde 
couber. Ficar atento a pessoas com atitudes estranhas.

Os alarmes controlados pelo Setor de Monitoramento Eletrônico da DESEG (ramal 5038) 
quando disparados seguem uma rotina própria de vistoria, sendo acionada sempre ou 
pelo segurança de plantão no posto mais próximo ou responsável pelo ambiente.

Comunicar ao Departamento de Segurança da UFSC - DESEG e à Direção do Centro Tec-
nológico todos os acontecimentos entendidos como irregulares e que possam vir a repre-
sentar risco para o patrimônio do Centro Tecnológico. Deve-se registrar esses fatos no livro 
de ocorrências. 

Também, deverá,  por medida de segurança, o vigilante do turno diurno fechar a porta 
lateral do prédio de salas de aula sempre às 17:00min.

    Em caso de dúvidas, reportar as intâncias superiores para deliberação pela ação mais 
adequada, sempre adotando medidas preventivas, conforme orientações da DESEG e 
da portaria da KHRONOS.
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critério de acesso as salas 
de aula no período letivo

Para
docentes

Poderão utilizar as salas de aula do CTC somente docentes com disciplinas cadastrados no 
CAGR, fixados nas portas das respectivas salas.

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

SEGUNDA A SÁBADO (das 7h20 às 12h00)

Havendo horário livre junto as salas de aula, os docentes interessados em ministrar discipli-
nas regulamentadas no CAGR e CAPG,  têm prioridade na sua ocupação, desde que obtenha 
autorização da Direção do  CTC. Para tanto, o interessado deverá encaminhar solicitação prévia, 
por email ou SPA, para que a Direçãodo CTC  providencie o agendamento e a  liberação da sala 
correspondente. Esta solicitação deverá vir acompanhada no mínimo das seguintes informações: 
código da disciplina, número de alunos e horário para agendamento da sala.

Para
discente

Nos horários livres das salas de aula, os discentes poderão utilizar as salas de aula do Centro 
Tecnológico, mediante autorização da Direção do CTC, desde que seja reunião, evento ou curso 
gratuito e pertinente às atividades acadêmicas. Além disso, deve-se observar as normas de uti-
lização existentes.

NOTAS IMPORTANTES

1 Nos momentos de greves com o fechamento da Biblioteca Central/UFSC, o posto de 
segurança do CTC, poderá disponibilizar uma sala de aula, desde que acompanhada 
pela Portaria do CTC, no de periodo segunda a sexta-feira, durante o período  letivo, 
no máximo até as 21h:50min; 

2 É proibido o consumo de líquido e lanches nas salas de aula do Centro Tecnológico; 

3 A Direção do CTC tem autorização para liberar as salas da Arquitetura, Eng. Sani-
tária, Eng. Quimica, somente de segunda a sexta-feira, durante o periodo diurno. 
Havendo necessidade da utilização fora do período mencionado, sua autorização 
deverá ser dirigida aos respectivos departamentos responsáveis pelas áreas corres-
pondentes.
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critério de acesso as salas de 
aula fora do período letivo

1. O uso e acesso das salas de aula de responsabilidade da Direção do CTC,  fora do período 
letivo da UFSC, somente com autorização da Direção do Centro Tecnológico. Nesta autorização 
deverá constar pelo menos relação dos participantes e finalidade do evento. Se for oneroso de-
verá seguir a legislação pertinente. Estes eventos devem ser registrados no Livro de Ocorrência;

2. É proibido consumo de líquido e lanches nas salas de aula do Centro Tecnológico;

3. Quando for autorizado a utilização do auditório do EEL (Teixeirão), bem como oferecimento 
de coffe break, fica proibido a utilização de carteiras e cadeiras das salas de aula. Os resíduos em 
decorrência do “coffee break” deverão ser recolhidos pela empresa contratada.

Quando houver concurso público, o segurança não deverá se envol-
ver com os trabalhos dos concursos. Os usuários permitidos para aces-
sar as instalações dos Departamentos do EEL, DAS, PG da Arquitetura, 
que não estiverem envolvidos no concurso poderão usar os banheiros 
do térreo, que não são utilizados pelos concursos.

NOTA IMPORTANTE

horário de funcionamento 
das cancelas e correntes

O Vigilante do turno noturno durante a semana deverá fechar a cancela às 6h00min, cabendo 
ao Vigilante do turno diurno liberar a cancela às 17h00min, mediante chave apropriada, existente 
entre as chaves pertencentes aos Vigilantes repassadas entre os mesmos durante o rendimento.

Horário de fechamento das correntes dos estacionamentos da DEFINO CONTI e da SE-
TIC:

    
     DELFINO CONTI - Direção do CTC:
    a) Segundas a Sextas-feiras: de 23h às 6h;
    b) Domingos e feriados: o dia todo; 
    c) Sábados: a partir das 13h.

    SETIC E INEP:
    a) Segundas a Sexta-feiras: das 23 às 6h
    b) Domingos e feriados: o dia todo
    c) Sábados: o dia todo

1

2

Os veículos que quiserem acessar os estacionamentos e/ou sair de-
vem procurar o DESEG no ramais  3721-9555 e 3721-5050. Também 
quando

for relativo ao estacionamento da Delfino Conti, poderá dirigir-se ao 
posto de Segurança da Portaria do Centro Tecnológico no ramal 9392. 

Ou o estacionamento do SETIC, ao próprio posto existente no SETIC.

NOTA IMPORTANTE
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CONTROLE DE EQUIPAMENTOS FORA DE EXPEDIENTE

O bem patrimonial de posse do docente ou técnico-administrativo deverá ser registrado no 
livro de ocorrência na entrada e na saída, mesmo que o equipamento seja de sua propriedade. 
Deverá registrar o número do SIAPE, a descrição básica do bem e o respectivo registro patrimo-
nial quando for de propriedade da UFSC.

Para docentes e
técnico-administrativo

Para
discentes

Somente de sua propriedade, devendo registrá-lo na entrada e na saída. No caso de bem 
patrimonial não permitir a retirada do mesmo, somente com autorização por escrito do Chefe 
do Departamento, Coordenador de Curso ou da Direção do Centro, direcionado ao posto de 
segurança da portaria do Centro Tecnológico. Caso contrário, não permitir a saída do bem pa-
trimonial.

atividade comercial ilegal e guarda 
de objetos estranhos 

1. Coibir qualquer tipo de atividade comercial junto ao Posto e imediações, a qual impliquem 
ou ofereça risco à segurança dos serviços e das instalações;

2. Coibir a utilização do Posto para guarda de objetos estranhos ao local, de bens de servido-
res, de empregados ou de terceiros;

3. Coibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações, sem que estes 
estejam devida e previamente autorizados pela Administração ou responsável pela instalação;

4. Coibir distribuição de material de propaganda dentro dos prédios.

situações estranhas
Nos casos de ocorrências estranhas, seguir orientações do regulamento NORMAS E PRO-

CEDIMENTO DO POSTO DE SERVIÇO – NPPS – CENTRO TECNOLÓGICO/UFSC aprovado pelo 
Departamento de Segurança da UFSC – DESEG e pela KHRONOS. 

Todo  material e equipamento achado durante o plantão, deverá ser registrado no livro de 
ocorrência e repassado, posteriormente, para a Portaria do Centro Tecnológico, conforme des-
crito no Procedimento “Achados e Perdidos”, anexo 1. Havendo  dúvidas,  reportar-se  aos  fiscais  
de  plantão  ou  ao próprio supervisor do Departamento de Segurança - DESEG. No Anexo 2 
estão relacionados Telefones de emergências.

BEBIDAS ALCOÓLICAS NOS AMBIENTES ACADÊMICOS
É proibido acessar as dependências do CTC ingerindo ou portando recipientes de bebida 

alcoólicas. Da mesma forma, fica proibido aos participantes das festas do CETEC utilizarem os 
banheiros do CTC.

REFORMA PREDIAL fora do EXPEDIENTE
As solicitações via memorandos ou SPA, para reformas prediais via projetos de fundação, fora 

do horário de expediente, deverão preceder de autorização do setor de engenharia da UFSC 
e Direção do Centro Tecnológico. Esta ausência poderá ser suprida pela presença da ART, na 
obra, desde que não envolva alteração no arquitetônico e estrutura das edificações. Junto à so-
licitação, deverá acompanhar pequeno memorial descritivo do serviço a ser executado além de 
respectivas responsabilidades pela remoção de entulhos, ruídos e segurança (acidente) da obra 
a ser executada, bem como relação do pessoal que executará a respectiva obra.
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NA SAÍDA DO POSTO DE TRABALHO

1. Preencher com precisão e clareza o Livro de Registro de Ocorrências e não permitir que 
pessoas não autorizadas tenham acesso ao mesmo. Somente a Portaria tem autorização para 
acessar o livro. É de responsabilidade da Portaria dar conhecimento aos eventos ocorridos no 
plantão a Direção do Centro Tecnológico;

2. Na saída do posto seguir orientações existentes no regulamento NORMAS E PROCEDI-
MENTO DO POSTO DE SERVIÇO – NPPS – CENTRO TECNOLÓGICO/UFSC aprovado pelo Depar-
tamento de Segurança da UFSC – DESEG e pela KHRONOS;

3. Repassar para o Vigilante que está assumindo o Posto, quando da rendição, todas as ocor-
rências/eventos, ordens e documentação recebidas e ocorridas, bem como eventual anomalia 
observada nas instalações e suas imediações durante seu turno.

conclusão
Este manual reuniu um conjunto de regras e práticas construídas em conjunto com os par-

ticipantes do Posto de Segurança da Direção do Centro Tecnológico, de forma a racionalizar, 
padronizar e simplificar as atividades ali desempenhadas. Tecnológico.  Temos certeza que com 
padronização, simplificação e racionalização citada agilizaremos e disciplinaremos as atividades 
diárias da Segurança no Posto vinculado a Direção do CTC,  fortalecendo a segurança da nossa 
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. 

ANEXOS

Anexo 1 - Achados e Perdidos

Anexo 2 - Telefones Importantes
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OBJETO

RESPONSABILIDADE VALIDADE

Este documento define os critérios e 
procedimentos referentes a objetos, 
valores e bens, achados e perdidos, nas 
dependências das salas de aula e banhei-
ros vinculados à Direção do Centro Tec-
nológico/UFSC.

Este procedimento 
será validado pelo 
menos 01 (uma) 
vez por ano a 
partir da data de 
sua aprovação.

Cabe à portaria da Direção do Centro 
Tecnológico gerir o Serviço de Achados 
e Perdidos dos prédios de salas de aula 
e banheiros. 

ACHADOS  PERDIDOS
A Direção do Centro Tecnológico - CTC possui Serviço de Achados e Perdi-
dos, que funciona das 8h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h00min e 
das 17h00min às 22h00min na Portaria do Centro Tecnológico,  não cabendo 

qualquer tipo de gratificação correlata. 

e

A Portaria do CTC não se responsabiliza pelas avarias sofridas em virtude dos 
documentos e/ou objetos antes da chegada neste setor. Os casos omissos 

serão encaminhados à Direção do CTC. CTC/UFSC - PROCEDIMENTO OPERACIONAL: Serviço de Achados e Perdidos - Revisão n.º 001

Procedimento Operacional
Os objetos encontrados por docentes, colaboradores, técnico-
-administrativos e alunos nos blocos de salas de aula, incluindo 
banheiros, deverão ser entregues na Portaria do Centro 
Tecnológico. Os objetos encontrados nas áreas de laboratórios 
e secretarias (graduação, departamento, pós-graduação), por 
exemplo deverão ser entregues nas Secretarias dos Departa-
mentos;

1
A Portaria do Centro Tecnológico realizará a guarda temporária 
de objetos, valores e bens, encontrados nas dependências das 
salas de aula e banheiros do Centro Tecnológico, em armário 
próprio (com chave),  sob a responsabilidade dos porteiros; 

A portaria, ao receber os objetos, deverá registrá-los em livro 
próprio, caso sejam eletrônicos e/ou pertences valiosos, 
armazenando-os no armário junto à portaria do Centro Tecno-
lógico;
Em relação a documentos, livros, cadernos e outros objetos de 
pequeno valor, não há necessidade de registrá-los no livro;

A devolução deverá seguir os seguintes passos: 
A devolução dos objetos será feita mediante identificação 
por meio de documento oficial com foto. O requerente 
deverá descrever as características do objeto. Caso essas 
características não estiverem de acordo com os pertences 
encontrados, a portaria do CTC deverá recusar a devolu-
ção; 

Os objetos, tanto eletrônicos como os demais, que não 
forem procurados em 30 dias serão encaminhados  entida-
de filantrópica, a ser definida, a título de doação; 

Os documentos de Registro Geral (CPF, cadernos, livros) 
não procurados dentro de 3 dias, serão encaminhados 
para coordenadorias e departamentos pertinentes. Já para 
aqueles sem vínculos com a Universidade, os documentos 
serão encaminhados para os órgãos emissores ou para o 
Departamento de Segurança Física e Patrimonial - DESEG; 

2

3

4
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FUNÇÃO FONE/EMAIL 

Supervisor - KHRONOS 9117-4902 Ramal: 2382 

Fiscal diurno- KHRONOS 91357893 

Fiscal diurno- KHRONOS 91357893 

Fiscal noturno- KHRONOS 91357893 

Base KHRONOS - UFSC Ramal 2380 

Central da DESEG/UFSC 
Email: segurança@contato.ufsc.br 

Ramais: 5050 ou 9555 

Base KHRONOS  3381-9999 

Monitoramento – DESEG Ramais 5038-2381 

Técnico de Alarmes – DESEG Ramal 4417/4477 

Emergência Eletricidade – Prefeitura 
Universitária 

3237-9688 

Emergência – Prefeitura Universitária 9615 

Direção DESEG 4578 

Emergência – Polícia Civil 190 

Emergência - Bombeiro 193 

Emergência - SAMU 192 

Telefones Importantes
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