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1.CONTEXTO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Nos dias atuais, a violência urbana tem apresentado grande visibilidade na 

sociedade brasileira e mundial.  
 
Esta violência atinge as escolas brasileiras e Manaus não está distante desta 

realidade. Em relação ao tema, diversas notícias foram destacadas nos jornais nos 
últimos tempos onde passamos a expor alguns destaques: 

1. Estudantes convivem com violência e insegurança em escolas pelo país 
Publicado em 16/06/2016 – disponível em http://g1.globo.com/bom-dia-
brasil/noticia/2016/06/estudantes-convivem-com-violencia-e-inseguranca-em-
escolas-pelo-pais.html 
“Não há um levantamento nacional sobre a violência nas escolas, mas algumas 
cidades têm os registros. Em Manaus, por exemplo, desde o início do ano passado 
até abril de 2016, foram quase 1.500 ocorrências de crimes dentro de escolas, a 
maioria furtos. ” 
 

2. Em Manaus, estudantes esfaqueados e assaltos integram a realidade das escolas  
Publicado em 4/08/2016 – disponível em http://ubes.org.br/2016/em-manaus-
estudantes-esfaqueados-e-assaltos-integram-a-realidade-das-escolas/ 

“Em Manaus, estudantes sofrem com a crescente violência urbana nas escolas. 
Durante três dias de manifestações, que ocorreram nesta terça, quarta e quinta-
feira (02,03 e 04), secundaristas foram às ruas, reivindicando mais segurança no 
ambiente escolar. ” 
 

3. Assaltantes fingem ser alunos e roubam escola em Manaus 
Publicada em 22/03/2017 – disponível em 
http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2017/03/assaltantes-fingem-ser-
alunos-e-roubam-escola-em-manaus.html  
“Três homens armados invadiram a Escola Municipal Abílio Nery, na Avenida 
Torquato Tapajós, em Manaus, na noite dessa terça-feira (21). Segundo 
testemunhas, os três se passaram por estudantes do programa de Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). Dentro do imóvel, eles roubaram aparelhos celulares e 
dinheiro dos alunos e funcionários.” 
 
 

Notícias similares são rotineiras, o que caracteriza como um problema social e 
urbano crônico e a dimensão que a mesma apresenta e que interfere diretamente no 
processo educativo.  

Assim, o IFAM-CMDI necessita adotar práticas educativas e administrativas que 
previnam a violência, tornando a escola um espaço de reflexão e vivência de seus 
membros com relação este tema, para que a comunidade possa  
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.OBJETIVO GERAL 

O IFAM-CMDI não está alheia a violência assola o entorno e o interior das 
escolas brasileiras. Recentemente a Instituição foi atingida por episódios 
preocupantes que afetaram a tranquilidade da comunidade. 

Esses episódios demandaram alguns acontecimentos recentes, a destacar: 
 
1.  Reunião da Direção Geral com chefias do DAP e CAS, ocorrida em 14/02/2017: 

Tema Abordado: Episódio ocorrido com a invasão de uma pessoa no período 
noturno. 
Encaminhamento: Melhorar a infraestrutura de acesso e saída de pessoas com 
a reforma do portão, instalação de catraca e melhoria do estacionamento de 
alunos. 
 

2. Reunião solicitada pela DIREN com Direção Geral, chefias do DAP e CAS, 
ocorrida em 20/02/2017. 
Tema Abordado: Episódio ocorrido com a invasão de uma pessoa no período 
noturno. 
Encaminhamento: Discussão e apresentação de propostas relativas a 
segurança do campus 
 

3. Reunião a Empresa contratada para vigilância do campus, ocorrida em 
02/03/2017, com a Direção Geral, DIREN e DAP. 
Tema Abordado: Episódio ocorrido com a invasão de uma pessoa no período 
noturno e  
Encaminhamento: Discussão das falhas ocorridas na ação dos seguranças e 
providências que a Empresa deveria tomar junto aos seus empregados. 
  

4.  Reunião solicitada pelo Centro Acadêmico de Engenharia de Automação e 
Controle com Direção Geral, DIREN, ocorrida em 03/03/2017. 
Tema Abordado: Recebimento de um abaixo assinado relatando a 
preocupação com episódios de violência e apresentação de propostas para o 
tema. 
Encaminhamento: Discussão e apresentação de propostas relativas a 
segurança do campus. Relato das providências tomadas. 

 
Assim, verificou a necessidade de estabelecer e sistematizar ações a serem 

realizadas no decorrer do presente ano, e que possam tratar diretamente problemas 
detectados que interferem diretamente no processo educativo, pois Alunos e 
servidores, principalmente do turno noturno, ficam psicologicamente afetados e 
alguns alunos param de frequentar as aulas, em razão da falta de segurança. 

O benefício direto deste Plano para o IFAM-CMDI constitui-se na guarda do 
patrimônio público contra ações lesivas de terceiros, como atentados às instalações, 
agressões, roubo ou furto de equipamentos e intrusões voltadas para a perturbação 
da ordem no ambiente de trabalho e agressões a alunos, servidores e visitantes 
enquanto no interior do prédio guarnecido. 

Estabelecer um Plano de Segurança Institucional do Campus que permita 
dotar o IFAM-CMDI de mecanismos preventivos e corretivos para lidar com situações 
de enfrentamento à violência no cotidiano escolar. 
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4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVO GERAL 

 Instalar mecanismos de segurança que possam garantir a segurança e o bem-

estar dos usuários e servidores, conservando e preservando este patrimônio 

público; 

 Implantar procedimentos de acesso as dependências do IFAM-CMDI; 

 Melhorar a vigilância nas áreas do IFAM-CMDI; 

 Promover a conscientização de servidores, alunos e comunidade sobre a 

questão da violência; 

 Estabelecer controle de chaves dos setores; 

 Revisar e Divulgar os procedimentos para atuação em caso de emergência 

médica. 

 Mapear os riscos definindo normas e disponibilizando dispositivos de 

segurança para prevenir acidentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabelecer um Plano de Segurança Institucional do Campus que permita dotar o 
IFAM-CMDI de mecanismos preventivos e corretivos para lidar com situações de 
enfrentamento à violência no cotidiano escolar. 
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5.AÇÕES 

Providência Como vai ser 

feito 

Situação 

esperada 

Execução Custo 
aprox. 

(R$) 

Situação até 

17/04/2017 

1. 5.1. Troca dos dois portões 

de acesso com 

automatização dos 

mesmos 

Contratação pela 

Lei 8.666/93 de 

empresa para 

confeccionar e 

instalar no portão 

com motor 

controlado por 

Rádio Frequência. 

O automatismo 

por RF permitirá 

ao agente de 

portaria ou 

vigilante obrigar a 

parada do carro, 

antes do portão, 

para exigir 

identificação e 

registrar seu 

acesso 

DAP 28.000,00 

(capital) 

Licitação 

concluída com 

êxito.  

Aguardando 

recurso 

orçamentário de 

capital para 

emissão do 

empenho a 

Empresa 

vencedora, para 

executar o 

serviço. 

2. 5.2. Solicitação a 

Secretária de Segurança 

do Estado, de 

providencias com relação 

à falta de segurança na 

Av. Danilo Areosa. 

Envio do Ofício 

No. 006-GDG 

CMDI/IFAM DE 

17/02/2017. 

Aumento por 

parte do poder 

público de maior 

vigilância no 

entorno do CMDI 

GDG -------- Resposta da 

Secretaria de 

Segurança através 

do OFC No. 

323/2017 GS/SSP 

de 24/02/2017 

informado que 

encaminhou para 

a Secretaria 

Executiva 

Adjunta de 

Operações para 

providências. 

5.3. Elaboração e 

Instalação de novo Projeto 

do Sistema CFTV para 

áreas externas e internas 

do campus 

Contratação pela 

Lei 8.666/93 de 

empresa para 

elaborar projeto 

técnico do sistema 

de CFTV. 

Posteriormente 

será realizada 

nova contratação 

para instalação 

modular do 

Sistema CFTV. 

Ampliar a 

cobertura de 

câmeras de vídeo 

das instalações 

internas e externas 

do CMDI, com 

um sistema CFTV 

mais confiável e 

eficaz. 

DAP 18.000,00 

(Custeio) 

Em andamento. 

Aguardando 

desfecho do 

certame licitatório 

realizado para 

contratação da 

empresa 

responsável pela 

elaboração do 

projeto. 

5.4.  Instalação de uma 

catraca eletrônica de 

acesso de pessoas 

Contratação pela 

Lei 8.666/93 de 

empresa para 

alugar catraca 

com leitura 

biométrica a ser 

instalada na 

entrada da guarita 

Proporcionar ao 

CMDI um sistema 

informatizado e 

eletrônico para 

gerenciar a 

entrada e saída de 

pessoas 

autorizadas na 

instituição.   

DAP 45.000,00 Aguardando 

preparação do 

Termo de 

Referência e 

adoção dos 

procedimentos 

legais para sua 

execução. 
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Continuação.../ 

5.5. Melhoria do 

estacionamento de alunos 

(2315 m2) 

Realizar topografia 

do terreno. 

Executar seu 

nivelamento e 

cobri-lo com brita 

(120m3). Instalar 

um posto de 

observação para 

controle de acesso. 

Resolver a questão 

da coleta de água 

do ginásio de 

esportes. 

Oferecer melhores 

condições para 

estacionamento 

aos alunos do 

CMDI. 

 Construção de 

uma nova guarita 

para observação 

dos  

DG /DAP A estimar Manifestação do 

CMC – Dept. de 

Construção Civil, 

com possível 

agendamento para 

os dias 29/04 ou 

06/05 realizar 

topografia do 

terreno e 

posterior 

contratação de 

empresa para 

executar o serviço 

proposto.  

5.6. Aproximação do 

ponto de ônibus para a 

cerca do campus 

Através de ofício 

Institucional ao 

órgão competente 

da Prefeitura de 

Manaus. 

Tornar a parada 

de ônibus mais 

segura para seus 

usuários, 

procurando evitar 

abordagens de 

carros e motos 

suspeitos. 

GDG ________ A ser enviado até 

o final do mês de 

abril do presente 

ano 

5.7. Instituição de novo 

regulamento para acesso 

de pedestres e veículos ao 

CMDI 

Designar comissão 

de servidores para 

condução e 

organização de 

oitivas, audiências 

ou outras 

atividades que 

possam coletar 

propostas e 

sugestões da 

comunidade. 

Disciplinar o 

acesso de 

pedestres e 

veículos ao 

CMDI, bem como 

ordenar o 

estacionamento de 

automóveis no seu 

interior. 

DG/DAP ________ A ser programada 

para até o final do 

1º. Semestre. 

5.8. Integração das atuais 

câmeras de CFTV ao 

sistema da Coordenadoria 

Integrada de Operações 

de Segurança -  CIOPS da 

Secretária de Segurança 

do Estado 

Através de ofício 

Institucional ao 

órgão competente 

da Secretária de 

Segurança do 

Amazonas, 

verificando a 

viabilidade de 

acordo. 

Possibilidade de 

ampliação do 

monitoramento de 

imagens visando o 

registro e 

resolução de 

eventuais 

ocorrências 

policiais no 

entorno do CMDI. 

GDG ________ A ser enviado até 

o final do mês de 

abril do presente 

ano. 
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Continuação.../ 

5.9. Iluminação e energia 

elétrica 

Elaboração de 

relatório sobre o 

sistema de 

iluminação do 

CMDI com análise 

da viabilidade do 

uso de gerador e de 

energia solar para 

iluminação de 

emergência. 

Adquirir lanternas 

e lâmpadas de 

emergência para os 

setores. Garantir o 

funcionamento de 

nobreaks 

instalados. 

Estabelecer 

procedimentos para 

situações de falta 

de energia elétrica. 

Prever um sistema 

confiável de 

iluminação e 

alimentação 

elétrica de 

emergência que 

atue nas 

interrupções não 

programadas de 

energia elétrica, 

principalmente no 

período noturno. 

DG/DAP/CTI/        

interessados 

 

  

----------

---- 

A ser programada 

para até o final do 

1º. Semestre. 

5.10. Prevenção e combate 

de incêndios 

Preparação de um 

plano de 

emergência e 

evacuação para 

situações de 

incêndio. 

Verificar a 

possibilidade 

junto a Reitoria de 

contratar um 

Técnico em 

segurança do 

trabalho. Rever 

todo sistema de 

incêndio do 

CMDI. Prever 

treinamento para 

emergências 

Mapeamento dos 

riscos definindo 

normas e 

disponibilizando 

dispositivos de 

segurança para 

prevenir 

acidentes. 

Verificar os 

equipamentos e 

manter o sistema 

de incêndio ativo 

certificando-se de 

suas perfeitas 

condições de 

funcionamento; 

capacitar 

servidores para 

atuarem em 

situações de 

emergência. 

DG/DAP e        

interessados 

 

_______

_ 

A ser programada 

para o exercício 

do presente ano 

5.11. Orientação a 

Vigilância contratada 

Elaboração de 

uma cartilha sobre 

procedimentos de 

segurança da 

portaria do CMDI 

Definição de um 

conjunto de regras 

e atitudes, que 

nortearão o 

trabalho da 

vigilância no 

CMDI.  

DAP _______

_ 

A ser programada 

para o exercício 

do presente ano 

5.12. Acompanhamento da 

saída dos alunos do turno 

noturno 

Reunião com 

Chefias e 

interessados para 

discussão e 

estabelecimento 

de ações  

Normatização da 

abertura e 

fechamento do 

campus, com 

organização e 

acompanhamento 

das saídas dos 

alunos. 

DIREN 

DAP 

_______

_ 

A ser programada 

para até o final do 

1º. Semestre. 
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Continuação.../ 

5.13. Orientação e 

mobilidade de alunos, 

pais, servidores e 

terceirizados sobre 

prevenção de acidentes e 

violência (seja na forma 

de assaltos, furtos, 

bullying, sexual ou 

doméstica) que assolam 

nossa sociedade. 

Realizar 

campanhas 

educativas com 

palestras e 

distribuição de 

publicações ou 

outro material 

informativo, para 

conscientizar 

alunos e 

servidores sobre 

prevenção a 

violência e a 

prevenção de 

acidentes. 

Conscientização 

da Comunidade 

do CMDI no 

enfrentamento à 

violência no 

cotidiano da 

sociedade. 

DIREN 

DEREC 

________ A ser programada 

para o exercício 

do presente ano 

5.14. Instalação de 

Alarmes e sistema 

antifurto da biblioteca 

Reunião com 

Chefias e 

interessados para 

discussão e 

estabelecimento 

de ações que 

garantam a 

segurança e 

possibilitem um 

melhor controle 

do material 

bibliográfico da 

biblioteca do 

CMDI além de 

setores que 

necessitem inibir 

retiradas não 

autorizadas de 

materiais.  

Prover centrais de 

alarme e sistema 

antifurto para 

setores que 

possam dar 

segurança e 

controle ao 

patrimônio do 

CMDI;   

DAP 

DIREN 

BIBLIOTE

CA 

a estimar A ser programada 

para o exercício 

do presente ano 

5.15.  Controle das chaves 

de acesso aos ambientes 

internos do CMDI 

Reunião com 

Chefias e 

interessados para 

discussão e 

estabelecimento 

de procedimentos 

e tecnologias que 

possam garantir o 

efeito controle das 

chaves de acesso 

aos setores.  

Necessidade de 

estabelecer 

efetivo protocolo 

de controle de 

acesso às chaves 

dos setores 

definido 

responsabilidades, 

como elas serão 

disponibilizadas, 

o registro e o uso 

das chaves 

reservas. 

DAP/DIRE

N 

 

________ A ser programada 

para até o final do 

1º. Semestre. 

5.16. Sinalização dos 

lugares perigosos 

Mapear e sinalizar 

os lugares que 

deverão ser 

sinalizados para 

prevenção e 

proteção de 

acidentes. 

Garantir que a 

comunidade do 

CMDI conheça e 

adote as 

precauções 

indicadas na 

sinalização, 

evitando 

acidentes. 

DAP A estimar A ser programada 

para o exercício 

do presente ano 
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5.17. Construção do muro 

ao redor do terreno do 

CMDI. 

Elaboração de 

projeto 

arquitetônico e 

posterior 

contratação de 

empresa de 

engenharia para 

construção de 

muro em 

alvenaria e gradil 

de ferro no 

contorno dos 

limites do terreno 

do CMDI.  

Delimitar e 

proteger área 

federal 

pertencente ao 

CMDI e suas 

Instalações, além 

de promover a 

segurança dos 

servidores e 

alunos, contra 

acessos indevidos 

de pessoas. 

DG/DAP A estimar Sem previsão de 

execução, devido 

à falta de recursos 

humanos e 

orçamentários. 

5.18. Emergências 

Médicas 

Revisar e divulgar 

o plano de 

emergência 

médica para a 

comunidade. 

Estabelecer e 

divulgar os 

procedimentos 

para emergência 

nos laboratórios. 

Avaliar condições 

do desfibrilador e 

orientação de seu 

uso e 

disponibilidade, 

bem como do 

lava-olhos do 

laboratório de 

química. 

Definir a estrutura 

organizativa dos 

procedimentos 

para atuação em 

caso de 

emergência 

médica de modo a 

garantir ações 

adequadas à 

situação 

apresentada.  

DEREC ________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.INVESTIMENTOS 

Total capital  

Total custeio  

TOTAL  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS MANAUS-DISTRITO INDUSTRIAL 

PROVIDÊNCIAS Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

5.1 X X X         

5.2 X X          

5.3 X X X X X X      

5.4 X X X X X X      

5.5 X X X X X X X     

5.6   X X X X X X X X X 

5.7    X X       

5.8    X X       

5.9   X X X X X X X X X 

5.10   X X X X X X X X X 

5.11    X X       

5.12    X X       

5.13    X X X X X X X X 

5.14       X X X X X 

5.15    X X X      

5.16    X X X      

5.17            

5.18    X X       
 

 

 

 

8.SISTEMAS DE CONTROLE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

         Manaus, 16 de maio de 2017. 

 

 

 

 

José Carlos Nunes de Mello 

Diretor-Geral do CMDI 

Port. nº 1062-GR/IFAM, de 26/3/2015 
 

7.CRONOGRAMA 2017 

O andamento do presente Plano será assegurado através da realização de reuniões 
avaliativas para coleta de informações com os envolvidos na execução das 
providências estabelecidas. Deverá ser relatado e registrado, o andamento das 
providências, verificando acertos e erros, o que foi feito ou deixou de ser executado, 
identificando obstáculos e suas causas, para proceder a eventuais correções de 
rumos. 
Estas reuniões serão convocadas pela Direção Geral do CMDI e terão uma 

periodicidade bimestral, podendo ocorrer extraordinárias quando necessário.   
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