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INTRODUÇÃO

O presente Curso de Capacitação coordenado pela COSAT 
da Faculdade de Farmácia em parceria com a EDUFRGS teve 
como proposta capacitar servidores da Faculdade de 
Farmácia UFRGS, sobretudo os que trabalham em 
laboratórios, para atitudes proativas frente a perigos, 
prevenção a incêndios e comportamento seguro em caso de 
sinistros no ambiente de trabalho. O curso ocorreu entre 
08/04/15 e 06/05/15 perfazendo 20 horas/aula. 

OBJETIVO

Despertar nos servidores a consciência para a segurança no 
laboratório e aplicação de legislação e normas técnicas, 
instrumentalizando-os para  adoção de Medidas de Segurança 
contra Incêndio e Abandono de Edificação em sinistros.

METODOLOGIA

A presente capacitação contou com o seguinte conteúdo 
programático: Palestra sobre Segurança no Laboratório, 
Workshop para Elaboração de Protocolo de Medidas de 
Segurança Contra Incêndio e Abandono de Edificação,
Treinamento Prático de Abandono de Edificação no prédio da 
Faculdade de Farmácia, Palestra sobre Prevenção e Combate 
à Incêndio com Treinamento Prático de Combate a Incêndio 
no Setor de Treinamento do Grupo de Emergência do 
Instituto de Química.

CONCLUSÕES

Tendo em vista a participação e empenho dos ministrantes 
e alunos, considera-se atingida meta inicial  de sensibilização 
e instrumentalização de servidores da Faculdade de Farmácia 
para atitudes  de segurança perante a riscos no local de 
trabalho, bem como a atuação em casos de incêndio e 
abandono de edificação em sinistros. Acredita-se que os 
treinamentos realizados serão de grande valia na 
implantação de futuro PPCI para o prédio da Faculdade 
Farmácia e, por certo, serão continuados de maneira 
programada sob coordenação da COSAT/FAR.Figura 1.  Exercício Prático de Combate  à incêndio realizado em 06/05/15.

 

Figura 2. Equipe de apoio devidamente identificada para o exercício de 
abandono de edificação realizado na Faculdade de Farmácia em  22/04/15.

RESULTADOS

        Participaram da capacitação 21 servidores  da Faculdade 
de Farmácia indicados pela Direção e  COSAT/FAR 
considerando periculosidade do setor e posição estratégica  de 
seu posto de trabalho no prédio. 

O exercício de abandono de edificação realizado no prédio 
da Faculdade de Farmácia em 22/04/15, com aviso prévio, 
contabilizou a participação de 215 pessoas entre alunos, 
professores, técnicos e funcionários terceirizados, sendo 
coordenado pelas COSAT/FAR e COSAT/IQ. O tempo de 
abandono do prédio foi de apenas 3min25s (tempo 
considerado bom para um primeiro treinamento), sendo que o 
tempo total do treinamento incluindo contagem por cabeça de 
pessoal durou 15min45s.
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