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MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO AS

DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS – EUCLIDES DA CUNHA

I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Este manual tem por objetivo estabelecer rotinas e procedimentos para controle de

entrada e saída nas dependências do IFBA campus de Euclides da Cunha, incluindo os

formulários para execução dos serviços de controle.

Aplica-se a servidores, alunos, terceirizados, fornecedores e visitantes, no que diz

respeito ao acesso às dependências do campus.

II. DAS CARACTERÍSTICAS DE ACESSO AO CAMPUS DE EUCLIDES DA 

CUNHA

O Campus Euclides da Cunha , localizado na Avenida Renato Campos, n.º 900, 

Nossa Sra da Conceição, BR116, Km-220, s/n – CEP 48500-000 – Euclides da Cunha –

Bahia,  possui uma única portaria de acesso, conforme Figura 1, por onde se dá a entrada

e  saída  de  servidores,  alunos,  funcionários  de  empresas  terceirizadas,  visitantes  e

fornecedores.

Figura 1. Foto frontal da portaria e dos portões de acesso ao Campus Euclides da Cunha.



III. DOS HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO CAMPUS

O horário regular de funcionamento do campus é de segunda a sexta-feira das 7:00

às 22:00 horas e sábado até às 18 horas.

Nos  horários  distintos  dos  previstos  só  será  permitido o  acesso  de  pessoas

devidamente autorizadas pela Direção-Geral, por meio de comunicado encaminhado à

administração e a portaria do campus.

IV. DO CONTROLE DE ACESSO

O  controle  do  fluxo  de  pessoas  no  campus  se  dá  por  meio  de  rotinas  e

procedimentos  implantados  neste  documento,  sob  responsabilidade  da  Comissão

Permanente de Segurança de Acesso ao Campus. 

A presente norma estabelece as seguintes obrigações e responsabilidades:

a) Nos horários regulares de aulas e funcionamento regular do campus, a vigilância é

feita de fora desarmada, nos demais horários, em feriados e finais de semana, a

vigilância é armada.

b) Os portões sempre deverão ser mantidos fechados e abertos de acordo com a

necessidade e o previsto nesta norma.

c) O acesso de qualquer pessoa só deverá ser liberado após a sua identificação.

d) A entrada de servidores deverá ser liberada após o reconhecimento do servidor,

que poderá ser por uma das quatro formas apresentadas a seguir: identificação

visual,  documento  oficial  com  foto,  carteira  funcional  ou  mecanismo  de

reconhecimento nos veículos.

e) A entrada de alunos poderá ser liberada por: identificação visual, documento oficial

com foto, carteira estudantil, comprovante de matrícula ou uso do fardamento.

f) Os  fornecedores  e  terceirizados  deverão  passar  pela  mesma identificação  dos

servidores,  cabendo  ao  DAP  enviar  a  lista  desses  funcionários  à  portaria  do

campus.

g) Demais  visitantes  só  terão  seu  acesso  liberado  após  identificação  na  portaria,

apresentando nome, documento e motivação da visita (Anexo I). 



h) Qualquer pessoa que não possa ser identificada como aluno ou servidor deverá

passar pelos mesmos procedimento dos visitantes.

i) Os registros de entrada de cada mês deverão ser encaminhados a Coordenadoria

de Almoxarifado, Manutenção e Patrimônio do campus.

j) O DAP,  a Coordenação de Recursos Humanos e a Coordenação de Registros

Escolares são responsáveis por atualizar a lista e enviar a portaria do campus com

os  nomes dos  alunos,  servidores  e  terceirizados  do  campus,  para  conferência

quando necessário pelos vigilantes. (Anexos II, III, IV).

V. DA ABERTURA E FECHAMENTO DO CAMPUS

Caberá aos vigilantes que atuam no campus a abertura e fechamento dos prédios,

de acordo com as seguintes orientações:

a) Diariamente às 06:00 horas, antes de abertura dos portões, o vigilante responsável

pela  ronda  deve  vistoriar  todos  os  corredores  e  informar  à  direção  qualquer

anormalidade encontrada.

b) A abertura para entrada dos estudantes será permitida a partir das 06:50min.

c) Após o encerramento das atividades do campus às 22:00h, todas as portas de

acesso aos edifícios deverão ser trancadas e nenhum acesso deve ser permitido,

salvo autorização formal da direção.

d) A verificação de fechamento das portas internas dos prédios é de responsabilidade

de cada setor, cabendo aos vigilantes o fechamento de todas as portas externas.

e) Ao final de cada expediente, deverão ser realizadas rondas nas àreas internas do

campus,  verificando  a  existência  de  qualquer  anormalidade,  devendo  ser

comunicada a direção.

VI. ACESSO AO CAMPUS NOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS OU FORA DO 

EXPEDIENTE

Os vigilantes devem permitir  a entrada de pessoas e veículos ao campus,  nos

finais de semana, feriados ou fora do horário de expediente somente com autorização,

preferencialmente  por  escrito,  pela  Direção  do  Campus,  contendo  o  nome  completo,

documento de identidade e ação a ser realizada.



As solicitações de autorização de acesso ao campus fora do horário regular deverão ser

enviadas pelo interessado para a Direção-Geral do campus, contendo nome completo,

número do documento de identidade bem como o motivo da exceção.

Nos finais de semana com atividades letivas, aplicam-se as exigências do controle de

fluxo de pessoas dispostas nesse regulamento.

VII. DOS EVENTOS EXTERNOS REALIZADOS NO CAMPUS

O  acesso  em  dias  de  eventos  organizados  no  campus,  tais  como:  jogos,

seminários,  encontros,  jornadas  e  semelhantes,  será  autorizado  mediante  o  envio  à

portaria de relação nominal com indicação do número do RG dos participantes, cabendo

ao vigilante fazer o controle de identificação.

Os responsáveis pelo evento deverão enviar essa relação nominal e indicação do

dos participantes à Direção-Geral, no prazo máximo de 48 horas antes da data do evento,

que encaminhará a portaria do campus, não devendo a portaria receber orientações ou

comunicados de outros além da própria direção.

Alternativamente, o responsável do evento também poderá autorizar a entrada das

pessoas, devendo se dirigir ao portão para realizar tal procedimento.

Eventos abertos ao público ou que a Direção Geral dispensar o controle, mediante

comunicado escrito formal, fica dispensado o controle de entrada.

VIII. DISPOSIÇÕES GERAIS

Para  que  esse  manual  seja  cumprido  com  rigorosidade,  sugerimos  que  a

adequação da Instituição seja feita num prazo de 60 (sessenta) dias para as devidas

adaptações no que se refere à confecção de materiais (identidades, crachás, identificação

de veículos, entre outros) e ajustes de rotinas e padrões por todos os envolvidos, para

que a instituição tenha as condições necessárias para cumprir as orientações contidas no

documento.

Os casos excepcionais, não previstos nesta norma, serão analisados pela Direção-

Geral do Campus.



Anexo I – Registro de Entrada de Visitantes

DATA/
HORA NOME RG

DATA/SAÍDA
MOTIVO OBS.



Anexo II – Relação de Terceirizados

NOME IDENTIDADE CARGO



Anexo III – Relação de Alunos

NOME MATRÍCULA



Anexo III – Relação de Servidores

NOME MATRÍCULA


