
                                                                                                                                                                     
CAMIMOS - QUALITY MANAGEMENT REPORT – Monitoring of Pilot Projects 

 

WP No.  Socio Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Nombre 
del 

proyecto 
piloto 

Manual/guia/protocolo para situações emergenciais 
Date of Reporting/ 

Fecha de informe 
04/06/2019 

Objetivos 
principales 

del piloto 

Mapear situações críticas de emergência e desenvolver um protocolo para orientar gestores/docentes/estudantes/staff em tais 
situações 

Referencia 
a matriz de 

la Guía 
CAMINOS  

Logística y servicios 

 

Acción Tareas Responsables Indicadores 
corto plazo 

Progreso  Cometarios: Desafíos/éxitos/próximos pasos 

Definição da ideia ou conceito 
de Situação Emergencial 

Compilação de 
material que trate o 
tema 

Secretaria de RI  Parcialmente 
realizado 

Positivo: realizar a prospecção das definições 
do que seria e como agir em situações 
emergências a partir de material disponível.  
 
Desafio: Busca de analogias com outras 
universidades países nem sempre trará 
resposta para o trabalho de mapeamento, 
definição e orientação do que fazer frente 
aos  problemas locais (na universidade ou 
fora dela) 



                                                                                                                                                                     
Identificação dos setores 
dentro da universidade que 
podem ter 
responsabilidade/contribuir 
no processo de elaboração do 
protocolo. 

Contato com setores e 
verificação de possuem 
material ou diretrizes 
de protocolos já feitas 

Secretaria de RI e 
administração 
Central da 
Universidade 

 Parcialmente 
realizado 

Positivo: busca das sinergias na universidade 
para realizar a tarefa. 
 
Negativo: pode haver falta de perspectiva de 
uma situação mais ampla sobre processos de 
segurança. 

Reuniões intra e inter setores 
relevantes  

     

Organização e 
sistematização das 
informações, guias, 
processos 

Setores 
correspondentes 
na universidade 
ou outras 
instituições/gover
nanças 

 Parcialmente 
realizado 

Positivo: concentrar material e informações 
pertinentes a partir da colaboração e 
importe de cada setor/órgão da 
universidade. 
Negativo: possiblidade de pouca sinergia 
possível entre os protocolos ou informações 
já existentes. 

   A ser realizado  

Estabelecimento de um 
esboço de guia com linhas 
gerais para elaboração do 
protocolo 

 Secretaria de RI   Positivo: delinear o guia como um 
documento que pode ser amplamente 
utilizado e difundido para a comunidade 
acadêmica e outras instituições. 
 
Negativo: possíveis limitações ou omissões 
no modelo a ser desenvolvido por falta de 
feedback a respeito da temática. 

     

Elaboração do protocolo de 
situações emergenciais 
 
 

 UFRGS  A ser realizado  

     

 

 


