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DADOS DO CURSO 

 

NOME DO CURSO 
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS BOMBEIROS 

MILITARES 

HABILITAÇÃO Oficial Aperfeiçoado Bombeiro Militar   

ENDEREÇO 
Rodovia BR 324 km 20, CIA, na cidade de Simões Filho - BA, CEP 43.700-

000 

DESCRIÇÃO DO CURSO 

O curso habilitará ao exercício das funções de gestão de pessoal, 

orçamentária e financeira da Corporação ao nível de major e tenente-coronel 

bombeiros militares.  

DATA DE 

IMPLANTAÇÃO DO 

CURSO 

2016 

REGIME ACADÊMICO Trimestral.  

NÚMERO DE VAGAS 50 

TURNO DE 

FUNCIONAMENTO 
Diurno   

NÚMERO DE TURMAS 1 turma de 50 alunos. 

REGIME DE 

MATRÍCULA 
Anual 

DIMENSÃO DAS 

TURMAS 

Aulas teóricas: até 50 alunos. 

Aulas práticas: até 25/50 alunos. 

REGIME DO CURSO Sistema de créditos. 

TEMPO DE 

INTEGRALIZAÇÃO 

MÍNIMO 

3 (três) trimestres. 

TEMPO DE 

INTEGRALIZAÇÃO 

MÁXIMO 

3 (três) trimestres. 

TOTAL DE CRÉDITOS  100 créditos 

CARGA HORÁRIA 400 h/a. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento constitui o Projeto Pedagógico do Curso de Aperfeiçoamento 

de Oficiais Bombeiros Militares – CAOBM, do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia – 

CBMBA, sob a chancela acadêmica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – 

IFBA, Campus Simões Filho, a realizar-se no âmbito de cooperação técnica entre as 

nomeadas Instituições. 

As diversas transformações sociais e econômicas da atualidade impõem constante 

atualização e busca por novas informações, sobretudo no que diz respeito ao conhecimento 

interdisciplinar das atividades e profissões. Assim, no intuito de possibilitar um melhor 

atendimento às crescentes demandas da sociedade, a Academia de Bombeiros Militar – ABM, 

em parceria com o IFBA – Campus Simões Filho, cumprindo exigência estatutária da carreira 

do oficial bombeiro militar, elaborou um curso de aperfeiçoamento, ao nível de especialização 

lato sensu, na modalidade presencial, voltado a desenvolver, nos oficiais intermediários da 

Corporação, conceitos de gestão pública e de segurança contra incêndio, pânico e explosões. 

O CAOBM, não apenas habilitará o oficial intermediário à promoção ao oficialato 

superior, mas também possibilitará o exercício das atribuições típicas de comandante, chefe 

ou diretor de unidade bombeiro militar, ao nível de major e de tenente-coronel bombeiro 

militar, tais como: gestão orçamentária e financeira, captação de recursos públicos e privados, 

gestão de ocorrências e de grandes eventos, gestão de segurança contra incêndio e de defesa 

civil, gestão e desenvolvimento de pessoas e carreiras, elaboração e gestão de projetos e de 

processos, direito aplicado, comunicação social, licitação, contratos públicos, gestão de 

recursos, dentre outras importantes disciplinas. 

No caminho do congraçamento com a sociedade e do estreitamento de valiosas 

parcerias, o CAOBM será aberto aos demais servidores da área da segurança pública e de 

defesa social dos diversos estados da Federação, ofertando-se vagas, especialmente, à Polícia 

Militar, Polícia Civil, Polícia Técnica, professores e funcionários do IFBA – Campus Simões 

Filho e demais Instituições de Ensino Superior – IES, interessadas. 
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2. CONTEXTOS INSTITUCIONAIS 

 

2.1 DADOS GERAIS DA IES – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

 

A Academia de Bombeiros Militar – ABM, criada nos termos da Lei estadual n.
o
 13.202, 

de 9 dezembro de 2014, no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, possui natureza 

de instituição de ensino superior militar estadual, com sede situada na Rodovia BR 324, Km 

20, CIA, Simões Filho /BA, CEP: 43.700-000. 

 

2.1.1. Breve histórico do CBMBA – Corpo de Bombeiros Militar da Bahia 

 

A Província da Bahia encerrou sua fase imperial com inúmeros episódios de incêndios. Da 

necessidade de extinguir as alarmantes ocorrências, o Conselheiro José Luis de Almeida 

Couto, primeiro prefeito da cidade do Salvador, no período da República, sancionou a Lei 

municipal n.º 124, de 26 de dezembro de 1894, criando o Corpo de Bombeiros da Cidade do 

Salvador, para executar, de modo regular e permanente, os serviços de combate a incêndios e 

prestação de socorro imediato em episódios de desabamentos, inundações, explosões ou 

quaisquer outros perigos a que estivesse submetida a vida humana e o patrimônio público e 

privado na área do município. Anterior a este ato, o Serviço de Incêndio na Bahia era 

executado de forma precária pelo Arsenal da Marinha, sob o comando do Inspetor do Arsenal.  

Em 2 de agosto de 1829, o Vereador Lázaro José Jambeiro confirmou, em plenário, a 

ausência da obrigatoriedade de participação dos vereadores no Corpo de Bombeiros 

Voluntários. Entretanto, a decisão era de que, ao toque dos sinos anunciando um incêndio, 

todos os funcionários públicos deveriam deixar suas repartições e buscar a bomba no Arsenal 

da Marinha. 

A nível nacional e, em decorrência do reconhecimento aos inestimáveis serviços prestados 

pelos “soldados do fogo” em todo o Brasil, o, então, Presidente da República Getúlio Vargas, 

por meio do Decreto federal n.º 35.309, de 2 de abril de 1954, instituiu o dia 2 de julho, como 

representativo do Dia do Bombeiro. 

Foi intitulada a semana em que esta data estivesse inserida como a Semana de Prevenção 

Contra Incêndios. Para os baianos, esta data tão importante e significativa para os bombeiros 

militares de todo o Brasil, representa, também, o dia da Independência do Estado 
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Republicano, aumentando o ideal de altivez e liberdade como instituição perene, sempre em 

defesa da sociedade. Em 1982, foi sancionada a Lei Estadual n.º 4.075, 8 de novembro de 

1982, a qual, embora tenha criado o Comando do Corpo de Bombeiros – CCB, ainda o 

integrava à estrutura da Polícia Militar da Bahia – PMBA. 

 A partir de então, 11 Grupamentos de Bombeiros Militares foram distribuídos nos 

municípios de Feira de Santana, Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro, Vitória da Conquista, Jequié, 

Juazeiro, Lençóis, Paulo Afonso, Madre de Deus, Simões Filho e outros quatro Grupamentos 

foram dispostos em Salvador. Faltava algo. Durante muitos anos, o CCB atuou sob a 

administração orçamentária e financeira da PMBA. Sua necessidade de expansão e 

modernização, tanto em investimentos estruturais quanto em formação e capacitação 

profissional, nesse modelo, apresentava uma enorme demanda reprimida. A desvinculação da 

PMBA e consequente emancipação tornava-se imperiosa. Assim, em 30 de junho de 2014, a 

Assembleia Legislativa da Bahia aprovou, por unanimidade, a Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 20/2014, tratando da tão almejada independência do Corpo de Bombeiros 

Militar da estrutura da PMBA, a qual lhe conferiu autonomia administrativa, financeira e 

organizacional.  

De acordo a Emenda Constitucional n.º 20/2014, o Corpo de Bombeiros Militar tornou-se 

um órgão vinculado à Secretaria da Segurança Pública da Bahia – SSPBA, passando a se 

chamar Corpo de Bombeiros Militar da Bahia – CBMBA. Adicionados a este marco, foram 

estabelecidos o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico – COSIP, ao qual se insere o 

Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros Militar – FUNEBOM (Lei estadual n.º 12.929 de 27 

de dezembro de 2013) e sua correspondente regulamentação (Decreto n.º 16.302, de 27 de 

agosto de 2015), e a Lei de Organização Básica (Lei estadual n.º 13.202, de 9 de dezembro de 

2014), aspectos que normatizam e fundamentam a atividade específica desempenhada pela 

Instituição. 

Faz-se importante registrar que, em 16 de junho de 2015, houve a formação especializada 

da primeira turma de soldados bombeiros militares, após a emancipação, composta por vinte e 

três homens e mulheres. A turma foi preparada no, então, Centro de Treinamento e Instrução 

de Bombeiros, embrião do atual Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças – CFAP, 

que funcionava nas antigas instalações do 10º Grupamento de Bombeiros Militares, sob o 

comando, à época, do TC BM Adson Marchesini, atual diretor do Departamento de Ensino e 

Pesquisa, o que comprova e fixa o comprometimento e a vocação dos oficiais e praças 

daquele aquartelamento na formação, aperfeiçoamento e capacitação de oficiais e praças. 
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 Por fim, e indicando um futuro promissor, em 14 de agosto de 2015, foi nomeado o 1º 

Comandante-Geral do CBMBA, o Cel BM Francisco Luiz Telles de Macêdo, assumindo a 

direção da Corporação e de seus dois mil e quarenta e sete integrantes, na busca de excelência 

no atendimento à sociedade. 

 

2.1.2. Breve histórico da ABM - Academia de Bombeiros Militar 

 

Com a desvinculação do orgânico da PMBA, fez-se necessária a estruturação do 

sistema de ensino do Corpo de Bombeiros Militar e, consequentemente, da Academia de 

Bombeiros Militar, instituição de ensino superior que tem, por finalidade, promover a 

formação, a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a educação continuada dos 

oficiais bombeiros militares e de servidores de outras instituições da área de defesa social e de 

segurança pública, nos termos do art. 26, da Lei estadual n.º 13.202, de 9 de dezembro de 

2014. 

No Diário Oficial do Estado da Bahia de 12 de janeiro de 2016, transcrito no Boletim 

Geral Ostensivo n.
o
 02/2016, de 9 a 15 de janeiro do mesmo ano, foi nomeado, como primeiro 

Diretor, o Maj BM Ednei da Silva Factum dos Anjos, tendo, como Diretor Adjunto, o Maj 

BM Ênio Alcântara Diz, ambos com a incumbência de formar os primeiros Oficiais 

Bombeiros Militares no Estado da Bahia. 

 Pensando em utilizar figuras que espelhem, de alguma maneira, a missão da ABM, foi 

apresentado ao Comandante-Geral do CBMBA, como sugestão para Patrono, o nome do 

Coronel Dalmar Pereira, ilustre oficial superior, exemplo de altivez e probidade à frente do, 

então, Comando do Corpo de Bombeiros – CCB, nos idos de 1999-2000. Para denominar o 

Espadim, símbolo que representa a caminhada do aluno a oficial ao oficialato, foi sugerido o 

Conselheiro José Luis de Almeida Couto, por ser este o criador, na cidade do Salvador, do 

Corpo de Bombeiros, em 26 de dezembro de 1894. E, para dar nome à Medalha de Mérito 

Intelectual, que é entregue ao aluno que demonstrou esmero acadêmico e dedicação ao estudo 

por se sagrar primeiro colocado no curso de formação, a sugestão é de que seja o Major 

Alcebíades Calmon de Passos, engenheiro de formação, grande organizador e notável 

disciplinador; sob seu comando, a partir de 1916, os bombeiros alcançaram destacável 

desenvolvimento, especialmente no ensino. 

 Após a definição das diretrizes e, buscando ser criteriosos nos passos iniciais da ABM, 

os esforços têm sido concentrados em criar todo o aparato para o efetivo funcionamento, seja 

no âmbito físico seja no pedagógico. Para tanto, tem-se buscado, por meio dos departamentos 
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competentes da instituição, além de parcerias com instituições civis, a cooperação para que 

toda estrutura necessária à própria formação dos cadetes atenda às expectativas e necessidades 

administrativas e operacionais do cargo de oficial bombeiro militar. 

Na estrutura física e material, em um primeiro momento, está sendo priorizada a 

aquisição de materiais que viabilizem o trabalho da equipe de apoio administrativo e 

pedagógico, utilizando espaço adaptado do antigo 10º GBM, providenciando-se terreno para 

construção da futura sede da ABM. 

No que tange à parte pedagógica, está em fase final a definição do currículo para os 

principais cursos, a seleção de instrutores e monitores e a escolha das instituições que serão 

parceiras nesse processo. 

 Ainda se tem um percurso longo a trilhar, porém a expectativa é que, dentro em breve, 

a ABM poderá dar sua justa contribuição à sociedade baiana, levando ao exercício de suas 

funções os próximos oficiais BM, que ajudarão o CBMBA na prestação de um serviço de 

excelência, auxiliando na prevenção de incidentes, protegendo o patrimônio público e 

privado, e, acima de tudo, ajudando vidas alheias que são as maiores riquezas a salvar.  

 

2.1.3 Breve histórico do IFBA - Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia 

 

 O IFBA teve a sua origem remota e modesta na Escola de Aprendizes e Artífices da Bahia 

em 1909, com 40 estudantes distribuídos nos cursos de alfaiataria, encadernação, ferraria, 

sapataria e marcenaria. A escola foi criada pelo Presidente Nilo Peçanha, junto com outras 19 

escolas espalhadas pelo país. 

 Em Salvador, a “Escola de Aprendizes Artífices”, que deu origem ao IFBA, foi instalada, 

provisoriamente, no centro da cidade.  Apenas em 1926, foi transferida para um prédio 

apropriado, localizado no Bairro do Barbalho. As demandas emanadas do processo de 

industrialização, que influenciaram a elaboração da Constituição de 1937, e a consequente 

mudança do controle das escolas de formação de aprendizes artífices, que estavam vinculadas 

ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, passaram para o Ministério da Educação e 

Saúde Pública, o que explica o fato de a Escola de Aprendizes Artífices de Salvador passar a 

ser denominada “Liceu Industrial de Salvador”, ministrando, à época, ensino 

profissionalizante de 1º ciclo.  
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2.1.4 Breve histórico do IFBA - Campus de Simões Filho 

 

No início da década de 1980, é instalado no município de Simões Filho, no bairro de 

Pitanguinha, em uma fazenda onde se encontra uma das nascentes do Rio Ipitanga, um dos 

principais abastecedores de água da região metropolitana, uma unidade do Centro Federal de 

Educação Tecnológica – CENTEC, procedente de Salvador, mais precisamente do bairro de 

Monte Serrat. 

O CENTEC foi criado na década de 1970 pela Lei n.º 6.344/76, e se firmou como 

importante centro de formação de técnicos de nível superior, os chamados tecnólogos. 

Naquela época, o Estado vivia um período de mudanças, reformas e desenvolvimento: 

crescimento das atividades industriais, principalmente o Centro Industrial de Aratu – CIA, e o 

Pólo Petroquímico de Camaçari. 

O CENTEC atuou por duas décadas formando profissionais em cursos de graduação 

tecnológica, em manutenção elétrica e mecânica, processos petroquímicos, produção 

siderúrgica, telecomunicações e administração hoteleira. Durante esse período, firmou-se 

como instituição modelo pela qualidade de ensino, como também, pelas excelentes instalações 

físicas de salas de aula e laboratórios, muitas vezes, reconhecidos e requisitados pela indústria 

para serviços de ensaios e análises químicas.  

Em 1993, por força da Lei n.º 8.711, de 28 de setembro de 1993, o CENTEC e a 

Escola Técnica Federal da Bahia – ETFBA, fundiram-se para formar o Centro Federal de 

Educação Tecnológica da Bahia – CEFETBA. A unidade de Simões Filho passou a funcionar 

como extensão da então sede, situada no bairro do Barbalho, em Salvador, sendo chamada de 

Centro de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos (CTDRH). 

Somente em 2006, foi incluída no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, do 

Governo Federal, através das políticas definidas para a expansão da educação profissional no 

País, focada na necessidade de desenvolvimento socioeconômico e cuja concretização 

somente seria possível pela profissionalização em massa. Assim, a unidade de Simões Filho 

tomou impulso, diante da sua inclusão no rol das unidades do Plano de Expansão I, pré-

definidas para o Estado da Bahia, juntamente com as novas unidades de Camaçari, Santo 

Amaro e Porto Seguro. 

Com a transformação do CEFETBA em IFBA, por meio da Lei n.º 11.892/2008, a 

unidade de Simões Filho passou à condição de campus, ganhando autonomia administrativa e 

financeira. Desde então, o campus Simões Filho encontra-se em fase de transição com a 
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proposta de ofertar cursos de nível superior e de Educação de Jovens e Adultos – EJA, devido 

ao novo formato do IFBA com status de universidade. 

A importância estratégica deste campus para a região é de fundamental relevância por 

oferecer suporte de recursos humanos com capacidade técnica reconhecida para área 

industrial, que se faz cada vez mais presente nos municípios da Região Metropolitana do 

Salvador – RMS.  

Ao herdar as instalações do antigo CENTEC, o campus de Simões Filho destaca-se 

dos demais pela grande disponibilidade de espaço físico, o que lhe confere um potencial de 

crescimento, limitado, obviamente, pela disponibilidade de recursos financeiros e humanos. 

Como ponto forte, pode-se destacar esta potencialidade de expansão da Instituição, porém 

condicionada a um tratamento diferenciado por parte do Ministério da Educação – MEC, com 

o objetivo de aproveitamento das potencialidades locais. 

Além da infraestrutura, o campus conta com um quadro de pessoal técnico e docente, 

que se compromete com os objetivos institucionais e proporciona à comunidade local um 

ensino profissional gratuito e de qualidade. No quadro de pessoal técnico, estão presentes 

profissionais de administração, bibliotecários, técnicos de laboratórios e audiovisual, 

comunicação, serviço social, pedagogia, psicologia, transporte, saúde, enfim, um elenco de 

profissionais atuando dentro de uma estrutura singular na região, com capacidade de oferecer 

suporte necessário ao desenvolvimento das atividades acadêmicas.  

O corpo docente é composto de profissionais das áreas das ciências naturais, ciências 

humanas, linguagem, matemática, desenho e áreas técnicas relacionadas com os cursos 

técnicos de Mecânica, Metalurgia, Eletromecânica, Petróleo e Gás e Licenciatura em 

Eletromecânica. 

 

2.1.5 Inserção Regional 

 

Localizado na região Nordeste do Brasil, o estado da Bahia possui uma área de 

564.733,177 km
2
, sendo o quinto maior estado brasileiro em extensão e, segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, tem uma população, estimada em 2014, 

de 15.126.371 habitantes. A capital, Salvador, de acordo com a última atualização do Censo 

2010, tem aproximadamente 2.902.927 habitantes. 

A Bahia está localizada na região do semi-árido, sendo este o clima predominante no 

interior do estado. No litoral e nos municípios com até 300 m de altitude, em relação ao nível 

do mar, o clima é tropical. 
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O relevo do estado é composto principalmente por planaltos, mas também existem 

planícies e depressões. Um dos grandes destaques do turismo baiano é a Chapada Diamantina, 

em uma região de serras no centro do Estado. O rio mais importante da Bahia é o São 

Francisco, que cruza o estado do sul para o norte. Outros rios importantes são: o Paraguaçu, 

de Contas, Jequitinhonha, Pardo, Capivari e Grande. 

 
Figura 1 – Mapa das regiões no Estado da Bahia 

 

 

Fonte: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 

 

A partir do ano 2000, o mercado de trabalho brasileiro voltou a aquecer, obtendo 

crescimento econômico, redução das taxas de desemprego, aumento do emprego formal e 

queda da informalidade. Segundo o relatório do Ministério do Trabalho e Emprego, as regiões 

Norte e Nordeste obtiveram as maiores variações relativas de postos de trabalho entre os anos 

de 2002 e 2012, com crescimentos de 102,2% e 77,3%, respectivamente. Nestas duas regiões, 

as unidades federativas da Bahia (2,3 milhões trabalhadores), Pernambuco (1,7 milhão), Ceará 

(1,4 milhão) e Pará (1 milhão) merecem destaque do ponto de vista da criação de empregos. 

Segundo Leandro de Moura (2014), pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getúlio Vargas – IBRE/FGV, o Nordeste é o que vem apresentando maior 

crescimento, em termos de emprego, e foi a região que mais contribuiu para a queda do 

desemprego nos últimos trimestres. 

A introdução de novos segmentos industriais na Bahia (automobilístico, papel e 

celulose, calçadista, entre outros) e a expansão de outros setores já existentes permitiram uma 

maior diversificação na economia baiana, fortalecendo a estrutura econômica do estado. O 

aumento da produção e do emprego proporcionaram o crescimento do Produto Interno Bruto 

– PIB, como mostrado na Tabela 1 abaixo. 
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Tabela 1 – Crescimento Anual do Produto Interno Bruto (PIB) no Estado da Bahia 

 

Ano Bahia Brasil 

2010 6,60 7,50 

2011 4,10 2,70 

2012 3,10 0,90 

2013 3,00 2,30 

Fonte: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 

 

As informações socioeconômicas apresentadas neste PPC correspondem à 

periodicidade dos dados: a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – PNAD, do IBGE, 

cobriu o período até 2011; o Censo Demográfico cobriu os anos de 2000 e 2010, relatórios da 

Federação das Indústrias do Estado da Bahia, o de 2013, além dos dados estimados e já 

disponíveis pelo IBGE no ano de 2014. 

Segundo a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – SEI, no 

âmbito nacional, o PIB cresceu 0,5% no primeiro trimestre de 2014. O destaque foi o setor 

agropecuário, com alta de 1,2%, que pode ser explicada pelo desempenho de alguns produtos 

que possuem safra relevante no trimestre e pela produtividade. O setor de serviços teve 

expansão de 1,1%, justificada pelas taxas crescentes da Administração Pública (1,6%) e 

transporte (2,4%). 

No que concerne aos dados do Brasil, no segundo trimestre de 2014, na comparação 

com o mesmo período de 2013, os cálculos realizados pelo IBGE apontam queda de 0,9% no 

PIB. Segundo a SEI, o boletim informativo do PIB, no segundo trimestre (abril a junho) de 

2014, a atividade econômica baiana cresceu 1,56%, e, contabilizando os dois trimestres, a 

economia do estado da Bahia cresceu 1,64%. 

A cidade de Simões Filho localizada, estrategicamente, na Região Metropolitana do 

Salvador – RMS, conta com importantes cidades vizinhas como Camaçari, Candeias, Lauro 

de Freitas, São Sebastião do Passé e São Francisco do Conde, dentre outros municípios 

situados no Recôncavo Baiano. Registrou, em 2008, uma população estimada de 114.649 

pessoas residentes com densidade demográfica aproximada de 596,62 hab./km
2
, 

correspondendo a 3,0% da população da RMS. 
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2.2 CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

2.2.1 Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais Bombeiros Militares – CAOBM 

 

O CAOBM é o curso de aperfeiçoamento dos oficiais intermediários da Corporação, 

atendendo a exigência legal contida no § 2º, art. 44-A, da Lei estadual n.
o
 7.990/01, a fim de 

possibilitar progressão na carreira militar, mediante habilitação do capitão à promoção ao 

posto de major. 

O referido curso visa capacitar o futuro oficial superior da Corporação ao exercício 

das atribuições dos cargos de comandante, chefe ou diretor de unidades, reunindo 

conhecimentos na área de gestão pública militar e de gestão em segurança contra incêndio, 

pânico e explosões e de defesa civil. 

Os atuais oficiais superiores do CBMBA são egressos, em sua maioria, do Curso de 

Especialização em Segurança Pública – CESP, patrocinado pela Academia de Polícia Militar, 

da Polícia Militar da Bahia – PMBA, em parceria com a Universidade do Estado da Bahia – 

UNEB, cujo enfoque, por razões óbvias, volta-se para atividade de natureza policial-militar. 

Desta forma, a realização de um Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais voltado às 

atividades e atribuições do oficialato superior do CBMBA encontra total pertinência com a 

enorme necessidade de conhecimento nessa área de gestão organizacional da Corporação, 

especialmente, no atual momento, em que todos os departamentos e diretorias estão em fase 

de criação e/ou implantação devido à recente emancipação da Instituição. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DA INSTITUIÇÃO 

 

2.3.1. Missão 

 

Formar, especializar e capacitar o oficial bombeiro-militar, dotando-o de 

conhecimentos técnicos que o habilite ao exercício das funções inerentes aos primeiros postos 

da carreira e à progressão ao oficialato superior, desenvolvendo a personalidade e o caráter 

compatível com a ética profissional, a serviço do bem estar social. 
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2.3.2. Visão 

 

Ser uma instituição de ensino militar que tem, na educação, o baluarte para a prestação 

de serviços de excelência à sociedade. 

 

2.3.3. Valores  

 

a) Patriotismo: Todo bombeiro militar é patriota, valorizando, respeitando e amando a 

Pátria e os seus símbolos nacionais.  

b) Respeito à Vida: O bombeiro militar é consciente de que a vida é o bem mais 

importante dentre todos os outros e, para tanto, não hesitará em sacrifícios para preservá-la.  

c) Hierarquia: É a base da organização a que pertence o bombeiro militar, 

estabelecendo a ordenação da autoridade em diferentes níveis. É alicerçada na confiança, na 

lealdade e no respeito.  

d) Disciplina: é o regime de ação bombeiro-militar tendente a seguir os ensinamentos 

de boa conduta, mediante obediência às leis, regulamentos, normas sociais e às ordens 

superiores.  

e) Coragem e Resistência: Aptidão para suportar fadiga, escassez e esforço físico 

prolongado, forjando o bombeiro militar ao cumprimento de missões, fazendo-o superar o 

medo, a dor, o perigo, a incerteza e a intimidação. Todo bombeiro militar é corajoso, firme de 

espírito para enfrentar situações emocionalmente ou moralmente difíceis.  

f) Responsabilidade Social: Compromisso com o desenvolvimento social, trabalhando 

em conjunto com os demais membros da Corporação, suas famílias, a comunidade local e a 

sociedade em geral para melhorar sua qualidade de vida.  

g) Dignidade: Todo bombeiro militar é digno no modo de proceder ou de se 

apresentar, inspirando respeito, honra e brio por parte de seus superiores, pares, subordinados 

e sociedade brasileira. 

  h) Aprimoramento Técnico-Profissional: A busca do conhecimento nos cursos, 

estágios, instruções e no auto-aperfeiçoamento, para a constante formação e capacitação 

profissional e o bom desempenho da atividade fim da Corporação. 

  i) Tradição: Preservação e transmissão das boas práticas e valores forjados pelas 

gerações de bombeiros militares. 
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3. CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

3.1 JUSTIFICATIVA 

 

O CAOBM será uma valiosa ferramenta para gestão da Corporação, servindo de 

substrato conceitual às necessárias intervenções dos futuros comandantes, chefes e diretores 

de unidades bombeiros militares. Além disso, o curso cumpre exigência legal de progressão 

na carreira militar dos oficiais intermediários. 

 

3.2 OBJETIVOS 

 

3.2.1 Objetivo Geral 

 

O CAOBM tem, por objetivo, qualificar profissionais das instituições de defesa social, 

por meio do aperfeiçoamento dos conhecimentos teóricos e práticos, notadamente, aos oficiais 

intermediários do CBMBA, no que tange à Gestão, ao nível tático da Corporação, e ao 

comando de Unidade Militar. 

 

3.2.2 Objetivos Específicos 

 

- habilitar para o comando, no nível tático, de Unidades do CBMBA; 

- produzir conhecimentos que permitam a intervenção em problemas da Corporação; 

- capacitar para o exercício de funções de assessoramento ao nível tático da 

Corporação; 

- atualizar os conhecimentos sobre o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social e 

as políticas institucionais da Corporação; 

- criar ambiente favorável para o desenvolvimento dos aspectos deontológicos da 

Corporação. 

 

3.3 PERFIL DO EGRESSO 

 

Os egressos do CAOBM agregarão competências gerenciais e de apoio à gestão 

pública, tais como: gestão operacional da Corporação, aspectos legais e conceituais de 

licitações e contratos, emprego de ferramentas de comunicação social na gestão pública, 
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compreensão dos aspectos comportamentais e disciplinares dentro da organização, 

entendimento da importância da elaboração, acompanhamento e controle das ferramentas de 

orçamento e finanças, gestão de recursos. Bem assim, trabalha conteúdos acerca das formas 

de captação de recursos públicos e privados para a Organização, apropriando-se de conceitos, 

práticos e teóricos, na elaboração e gestão de projetos e de processos, em todas as suas fases. 

Aos conhecimentos gerenciais, serão discutidos e trabalhados conhecimentos técnicos 

de legais e de projetos arquitetônicos voltados à área de Segurança contra Incêndio, Pânico e 

Explosões de forma a possibilitar a verificação do comportamento dos elementos construtivos 

e dos materiais combustíveis incorporados às edificações, perante o fogo. Além disso, 

poderão analisar as conseqüências e gerenciar situações de riscos de incêndios, pânico e 

explosões, bem como compreender o seu modelamento. Serão capazes, ainda, de elaborar 

plano de ação de emergência e resgate. 

 

3.4 REQUISITOS DE ACESSO 

 

Para acessar no CAOBM, o oficial intermediário candidato deverá submeter-se às 

regras de edital específico de convocação elaborado pelo Departamento de Ensino e Pesquisa 

e publicado em Boletim Geral Ostensivo, por ato do Comandante-Geral da Corporação, com 

as seguintes condições gerais: 

 Ser Oficial Intermediário do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, integrante 

do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares (QOBM), Quadro de Oficiais de 

Saúde – Médico e Odontólogo (QOSBM) ou do Quadro de Oficiais Auxiliares 

Bombeiros Militares (QOABM); 

 Estar no efetivo exercício das funções; 

 Possuir aptidão médica e física comprovada mediante exames médico-

odontológicos e testes físicos, na forma prevista no respectivo edital; 

 Para os integrantes do CBMBA, as vagas serão preenchidas pelo critério de 

antiguidade, conforme previsto no art. 20 da Portaria n.º 040-CG/08, publicada 

no BGO n.º 198, de 23 de outubro de 2008, e seguindo as regras para apuração 

da antiguidade, fixadas na Lei n.º 7.990, de 27 de dezembro de 2001 (Estatuto 

dos Policiais Militares); 

 Para os Oficiais do QOABM, serão, ainda, exigidos cópia e original do 

diploma de conclusão de curso de nível superior, emitido por instituição de 
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ensino superior, reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, conforme 

previsto no art. 44-A, § 2º, da Lei n.º 7.990, de 27 de dezembro de 2001; 

 Não estar com a liberdade cerceada por prisão provisória ou por sentença 

transitada em julgada, nem afastado do exercício das suas funções por sujeição 

a processo ou procedimento administrativo de qualquer natureza; 

 Não ter realizado curso similar ou equivalente na PMBA ou no CBMBA ou 

fora do Estado. 

 

 

4. ESTRUTURA DO CURSO 

 

 

4.1 REGIME ACADÊMICO E PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO 

 

O CAOBM terá na modalidade trimestral, em um total de nove meses. 

 

 

4.2 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A Estrutura curricular do CAOBM possui caráter de aperfeiçoamento bombeiro-

militar, ao nível de especialização lato sensu. Cada trimestre encerrará um módulo de estudos, 

distribuídos da seguinte forma: 

Módulo I: Gestão Pública; 

Módulo II: Segurança contra Incêndio, Pânico e Explosões; 

Módulo III: TCC. 

 

 

4.3 CONCEPÇÃO DO CURRÍCULO 

 

O currículo do CAOBM contemplará disciplinas nas áreas de Gestão Pública e de 

Segurança contra Incêndio, Pânico e Explosões, conforme matriz curricular e ementário 

constante do Apêndice. 
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4.4 METODOLOGIA 

 

O CAOBM com Especialização em Gestão Pública em Segurança Contra Incêndio e 

Pânico e Defesa Civil, será desenvolvido em modalidade presencial, nas instalações do IFBA, 

Campus de Simões Filho, com carga horária de 400 horas, acrescidas de três meses para 

execução do Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia, Artigo Científico ou Projeto de 

Intervenção). As aulas serão ministradas três vezes por semana. 

Os métodos de avaliação contemplarão reação, aprendizagem, avaliação processual, 

de resultados e de impacto. O produto das avaliações será objeto de relatório produzido pelos 

instrutores do IFBA, CBMBA junto à Coordenação de Ensino da ABM, e deverá conter as 

seguintes informações: 

1. Oficiais-Alunos / participantes; 

2. Instrutores / professores; 

3. Organização; 

4. Metodologia Pedagógica; 

5. Freqüência; 

6. Indicadores e consolidação das avaliações; 

7. Proposição de Metodologia, sistemática e indicadores de avaliação de resultados e de 

impacto. 

 

4.4.1 Plano de Avaliação e Monitoramento 

 

O Plano de Avaliação e Monitoramento, a cargo da Coordenação de Ensino, tem por 

objetivo assegurar a qualidade do curso e garantir o constante aperfeiçoamento profissional do 

oficial bombeiro militar, conforme o quanto estabelecido em estatuto próprio (Lei n.
o
 7.990, 

de 27 de dezembro de 2001). 

 

 

4.5 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Não serão exigidas atividades complementares para integralização do curso. A 

Coordenação de Ensino, no entanto, poderá programar, diversificadamente, palestras, visitas 

bonifaciochaves
Realce
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técnicas, seminários especiais, atividades recreativas e culturais, por meio de parcerias com 

entidades públicas e privadas e outras Academias de Bombeiros Militares. 

 

 

4.6 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC 

 

O TCC é realizado pelo aluno, sob a supervisão de um professor orientador, e pode ser 

desenvolvido e apresentado sob a forma de uma monografia, artigo científico, projeto de 

intervenção ou outro tipo de trabalho técnico-cientifico definido pela Coordenação de Ensino, 

em função das características do curso, com as seguintes regras básicas: 

a) Todos devem ser apresentados, preferencialmente, em seminário interdisciplinar 

proposto pelo colegiado do curso e deverão ser documentados como acervo do curso, 

na modalidade escolhida e de acordo com as normas vigentes; 

b) O TCC é realizado pelo discente e orientado por um docente da ABM/IFBA, sobre um 

tema pertinente à Corporação, podendo englobar atividades práticas e/ou teóricas. 

O TCC permite ao aluno a demonstração dos conhecimentos adquiridos ao longo do 

curso, aplicando a metodologia científica durante a sua execução. No tocante à sua realização, 

as seguintes normas deverão ser observadas: 

1. O TCC deverá ser escrito em língua portuguesa; 

2. A escolha do orientador do TCC, para cada aluno, deverá ser feita de comum acordo entre 

o aluno, o professor encarregado da disciplina e o próprio orientador escolhido; 

2.  Em caso de não haver acordo entre as partes acima descritas, o orientador será indicado 

pelo professor da disciplina e/ou pela Coordenação de Ensino; 

3. O TCC deverá versar sobre um tema pertinente ao curso; 

5. O TCC deverá ser entregue em quatro vias, no caso de monografia e, no mínimo, em três 

vias, para as outras modalidades, na data estabelecida no plano de ensino da disciplina TCC; 

6. O TCC pode ser substituído pela apresentação de um trabalho em congresso e/ou artigos 

publicados em periódicos indexados, projetos inovadores, desde que aprovados pelo 

Coordenador do Curso; 

7. A verificação da pertinência do tema ficará a critério do Coordenador de Ensino; 

8. O TCC será corrigido pelo professor orientador e por uma comissão examinadora 

composta, preferencialmente, por um oficial superior especialista, pelo professor orientador e 

por um terceiro professor, escolhido, em comum acordo, entre o professor da disciplina, o 

orientador e o aluno, podendo ser um professor convidado de outra instituição de ensino; 
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9. Deverá haver apresentação e defesa do TCC pelo aluno frente à comissão examinadora, 

conforme cronograma proposto pela Coordenação de Ensino; 

10. Os critérios para emissão das notas dos trabalhos apresentados nos seminários 

interdisciplinares ou à comissão examinadora ficarão a cargo Coordenação de 

Ensino/Colegiado do Curso, em comum acordo com os professores orientadores, que 

formularão um barema a ser utilizado para fins de obtenção dos resultados; 

11. Cada avaliador dos TCCs deverá emitir um parecer circunstanciado sobre os trabalhos 

apresentados, indicando, se for o caso, as correções, sugestões de alterações, o prazo de 

entrega definitiva do trabalho e duas notas de 0 (zero) a 10 (dez), uma para a apresentação 

oral e outra para o documento escrito. No primeiro caso, a nota deverá indicar o nível de 

fluência verbal, clareza, devida explanação do conteúdo e correta utilização do tempo na 

apresentação. No segundo, a nota deve refletir a correição gramatical, o conteúdo e o rigor 

metodológico. As notas das avaliações oral e escrita, respectivamente, deverão ser somadas e 

divididas pelo número de avaliadores de forma ao TCC possibilitar a cada aluno duas notas 

finais que deverão compor quadro geral de disciplinas para cômputo da média final do curso; 

12. No caso de TCCs não aprovados, a comissão examinadora decidirá sobre as sugestões de 

alterações e possibilidade de reapresentação ou não do trabalho, dentro de um prazo pré-

estabelecido; 

13. No caso dos TCCs aprovados, após as eventuais correções indicadas pela comissão 

examinadora serem implementadas, o aluno deverá entregar dois exemplares, juntamente com 

um arquivo eletrônico do texto, em um prazo de trinta dias; 

14. Exemplares definitivos, em capa dura, deverão ser depositados no acervo da biblioteca no 

arquivo do curso e a versão eletrônica ficará disponível na Biblioteca Virtual do CBMBA; 

15. Poderá ser escolhido, de comum acordo entre o aluno, o professor encarregado da 

disciplina e o orientador escolhido, um co-orientador que atue em uma ou mais áreas de 

afinidades; 

16. Quaisquer regras aqui não formuladas deverão ser decididas pela Coordenação de Ensino 

para propor alterações e definir com clareza os trabalhos a serem formulados, deixando os 

discentes a par das decisões colegiadas com ampla antecedência; 

17. As regras aqui apresentadas deverão compor o Edital do Curso ou Manual de 

Apresentação de Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC, publicados pela Coordenação de 

Ensino, explicitando, inclusive, as linhas de pesquisa e seus respectivos orientadores. 
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4.7 TEMAS DE LINHAS DE PESQUISA 

 

A pesquisa deve ter, por princípio, a vinculação estreita com as principais demandas 

operacionais e administrativas da Corporação, cujas linhas e temas poderão ser previamente 

alterados pelo Alto Comando: 

1. Defesa Civil; 

2. Segurança contra Incêndio e Pânico; 

3. Estudos Jurídicos no âmbito da Segurança Pública; 

4. Saúde do Profissional de Segurança Pública; 

5. Segurança Pública 

6. Políticas e Gestão no âmbito da Segurança Pública.  

A linha de pesquisa Defesa Civil tem como objetivo analisar as ações e operações a 

serem observadas pela Corporação em caso de grandes eventos ou catástrofes em sua 

dimensão de gestão administrativa e operacional, buscando, assim, desenvolver padrões 

próprios para gerir recursos materiais e humanos e de estratégias de atendimento para um 

melhor exercício da atividade bombeiro-militar. 

Inserem-se aí estudos sobre as disciplinas de Sistema de Comando de Incidentes e 

Defesa Civil. 

A linha de pesquisa Segurança contra Incêndio e Pânico tem como objetivo acolher 

trabalhos que discutam as ações preventivas no campo das vistorias, análise de projetos de 

incêndio, periciais e proposição de normas técnicas. 

Inserem-se aí estudos sobre as disciplinas do Módulo II. 

A linha de pesquisa Estudos Jurídicos no âmbito da Segurança Pública tem como 

objetivo absorver trabalhos acerca da aplicação do saber jurídico sobre a atividade bombeiro-

militar e o funcionamento das organizações de defesa social. Inserem-se aí estudos sobre 

legislação específica do CBMBA, controle legal da atividade bombeiro-militar, 

aperfeiçoamento dos institutos jurídicos. 

A linha de pesquisa Saúde do Profissional de Segurança Pública tem como objetivo 

estudar temáticas concernentes ao ambiente do trabalho, porquanto reflexiona uma atenção 

das Instituições ao seu público interno. Nesse sentido, estudos como doenças ocupacionais, 

insalubridade e periculosidade no ambiente de trabalho, conhecimento e minimização de 

riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos no ambiente de trabalho podem ser 

incluídos nessas pesquisas. 
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A linha de pesquisa Segurança Pública poderá comportar temáticas nas diversas 

áreas da Segurança Pública, de forma a possibilitar estudos e pesquisas acerca das atividades e 

atribuições inerentes à Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento de Polícia Técnica dentre 

outros organismos de defesa social. 

A linha de pesquisa Políticas e Gestão no âmbito da Segurança Pública abrigará 

estudos e pesquisas que abordem as relações entre o Estado e Sociedade, em especial o papel 

do Estado nas ordens sociais modernas e na transformação contemporânea destas 

conformações. Articula discussões sobre as Políticas e Gestão da Segurança Pública no 

contexto dos fenômenos das violências e das suas expressões materiais, culturais e simbólicas. 

Os estudos das relações entre Governo, Administração e Políticas Públicas são orientados 

pelos conceitos de federalismo, descentralização e relações intergovernamentais. O estudo das 

políticas e práticas de gestão em Segurança Pública no Brasil compreenderá ainda as relações 

entre polícia e sociedade, os modelos de gestão da Segurança Pública no Brasil, policiamento 

comunitário, gestão integrada e novas formas de gestão da informação em Segurança Pública. 

Além disso, também trataremos os indicadores de avaliação de políticas, envolvendo as 

dimensões do espaço público, dos direitos humanos e da cidadania compreendidos nessas 

políticas com vistas a possibilitar diagnósticos de gestão no que tange a prevenção da 

criminalidade e a promoção da segurança. Por outro lado, ainda, os modelos de gestão, seu 

planejamento, desenho e aplicação. Os modelos de avaliação Segurança Pública em redes de 

cooperação serão um dos objetos de estudo dessa linha de pesquisa. 

As pesquisas a serem desenvolvidas pelos alunos do curso deverão considerar a 

bibliografia produzida pelos autores da área, conforme a linha de pesquisa escolhida. Os 

trabalhos devem estabelecer relação clara e pertinente entre a problemática em questão e a 

abordagem teórica selecionada. 

As pesquisas a serem desenvolvidas pelos alunos do CAOBM deverão passar por 

análise técnica e institucional. A análise técnica, que avalia a adequação da pesquisa proposta 

pelo aluno às linhas de pesquisa do curso, será feita por um docente da respectiva linha. A 

análise institucional, que avalia a adequação da pesquisa proposta aos interesses da segurança 

pública do Estado, será feita pela direção da Academia de Bombeiros Militar. 
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4.8 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação do desempenho acadêmico atederá ao disposto no capítulo XII da 

Resolução 32, de 31 de agosto de 2015, que trata das normativas e diretrizes para o 

funcionamento de cursos de pós-graduação Lato Sensu no IFBA. 

Os princípios pedagógicos, filosóficos e legais que orientam a criação dos cursos 

superiores, definidos pelo MEC, envolvem a realização de atividades como provas, 

seminários, trabalhos escolares, práticas pedagógicas em todas as unidades curriculares, além 

de estágios supervisionados e o desenvolvimento de projetos científicos.  

Avaliar consiste numa das tarefas mais complexas da ação educadora, uma vez que 

implica o diagnóstico das causas, bem como regulação da atividade pedagógica ao longo do 

processo de formação. Além disso, visa, também, contribuir para o desenvolvimento das 

competências cognitivas dos alunos, das suas competências de auto-avaliação e, também, de 

autocontrole (BRASIL/MEC/IFBA, 2013, p.57). Neste sentido, a avaliação regula os 

procedimentos, os resultados, busca a gestão dos erros e a consolidação dos êxitos. 

Destarte, o uso dos instrumentos de avaliação supracitados deverá ter, como 

finalidade, identificar o nível de aprendizagem alcançado pelos alunos, focando, entre outras 

coisas, na capacidade de acionar conhecimentos em situações simuladas ou reais de sua 

atuação profissional na educação. 

Com este fim, o uso também de meios diferenciados dos que comumente são 

empregados no processo avaliativo, tais como: relatos de conhecimentos, experiências, 

atitudes, iniciativas, bem como, a capacidade de aplicá-los na resolução de situações-

problema, ganham importância. 

No âmbito da cooperação técnica ABM – IFBA, quanto às regras de avaliação, o 

oficial aluno estará submetido às normas acadêmicas do Ensino Superior do IFBA. 

Assim, a avaliação da aprendizagem deverá ser feita em cada disciplina, 

compreendendo a apuração da frequência às aulas teóricas e/ou teórico-práticas e a atribuição 

de notas aos oficiais alunos por meio de uma avaliação de aprendizagem que comporá a nota 

final da disciplina. Entretanto, de acordo com a peculiaridade da disciplina, pode-se facultar 

ao docente o uso de mais de um instrumento avaliativo, sendo a ponderação das notas obtidas 

utilizada para compor a nota final da disciplina. 

Será atribuída nota zero ao aluno que deixar de comparecer a qualquer das 

verificações de aprendizagem.  Poderá lhe ser facultado, no entanto, o direito à segunda 

chamada às avaliações não-práticas, caso comprove, por meio de documentos, as situações 
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abaixo discriminadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a data da avaliação, no setor 

de registros acadêmicos (GRA/CORES): 

a) problema de saúde (documento devidamente homologado pelo Serviço Médico-

Odontológico do IFBA); 

b) obrigações com o Serviço Militar; 

c) falecimento de parente (cônjuge, pai, mãe, filho), desde que a prova se realize dentro 

do período da ocorrência; 

d) pelo exercício do voto (um dia anterior e um dia posterior à data da eleição, quando 

coincidentes com a realização da prova). 

A avaliação da aprendizagem, em segunda chamada, deverá ser feita pelo próprio 

professor que ministra a disciplina, em horário previamente estipulado por ele ao interessado.  

A ausência do oficial aluno, à segunda chamada, implicará definitivamente a manutenção da 

nota zero na caderneta escolar da disciplina. 

As avaliações de aprendizagem serão registradas na caderneta escolar sob forma de 

notas numéricas variando de 0 (zero) a 10 (dez), até 1 (uma) casa decimal aproximada, 

conforme critérios estatísticos de arredondamento.  

Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter nota igual ou superior 7,0 (sete) e 

não atingir frequência mínima inferior a 75% (setenta e cinco por cento) às aulas e às demais 

atividades escolares, em cada módulo/disciplina. 

Além da aprovação nas disciplinas, para concluir o curso de Pós-graduação lato sensu, 

será exigida uma monografia ou trabalho de conclusão de curso, com defesa presencial, em 

área de domínio do curso. 

O professor deve ter clareza do processo ensino-aprendizagem, estabelecendo um 

diálogo contínuo com seus alunos em torno dos critérios e formas de avaliação, com todos 

partilhando responsabilidades nessa complexa construção do conhecimento e formação 

profissional. 

A avaliação do aluno ocorrerá, de maneira progressiva, com base nas competências 

adquiridas ao longo de sua formação. Os instrumentos e procedimentos utilizados deverão ser 

coerentes com os objetivos do curso, consoante com o planejamento próprio de cada professor 

formador e previamente estabelecidos nos planos de curso de cada disciplina. 
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4.8.1 Certificação  

 

A certificação do curso de especialização será emitida pela PROEN/IFBA AO ao 

aluno que satisfizer as seguintes exigências: 

I – tiver obtido frequência de, no mínimo, setenta e cinco por cento (75%) da carga 

horária prevista no Projeto de Curso; 

II – for aprovado em todas as disciplinas do curso, conforme a resolução nº 32, de 31 

de agosto de 2015, que trata do funcionamento dos cursos de pós-graduação no IFBA; 

III – tiver apresentado, individualmente, o trabalho final de curso e tiver logrado 

aprovação no mesmo. 

Os certificados e históricos devem atender as diretrizes estabelecidas pela Pró-Reitoria 

de Ensino. 

A guarda dos documentos será compartilhada entre a Gerência de Registro 

Acadêmicos do campus de Simões Filho e a Academia Militar de Bombeiros do Estado da 

Bahia. 

A Gerência de Registros Acadêmicos (GRA) do campus arquivará as cadernetas, bem 

como toda a documentação pertinente ao corpo discente do curso.  

 

4.8.2 Planilha de Custos  

 

 A parceria entre as instituições Academia de Bombeiros Militares e o Instituto Federal da 

Bahia não gerará custos para o IFBA. 

 

 

4.9 SERVIÇOS DE APOIO AO DISCENTE 

 

4.9.1 Serviço Médico e Psicossocial 

 

As ações que o Setor Psicossocial desenvolve, relativas à Assistência e Apoio ao 

Estudante, são voltadas a todos os estudantes regularmente matriculados no IFBA. Dentre 

ações de assistência e apoio, seguem as pautadas nas Diretrizes para a Política de Assistência 

e Apoio ao Estudante, aprovadas pelo Conselho Superior – CONSUP/IFBA, em 2010:  

a) atendimento psicológico individual aos estudantes;  

b) atendimento social aos estudantes;  
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c) visitas domiciliares, quando necessário; 

d) atividades psicossociais de grupo, a depender da demanda;  

e) atividades de orientação de carreira;  

f) encaminhamentos externos à rede de apoio;  

g) participação em Comissões para elaboração e normatização da Política de Assistência 

e Apoio ao Estudante do IFBA. 

 O Desenvolvimento do Programa de Assistência e Apoio ao Estudante – PAAE, é uma 

das ações e inclui as seguintes atividades: 

a) realização de entrevistas sociais e visitas domiciliares; 

b) viabilização de benefícios, com análise socioeconômica, com objetivo de contribuir 

para a permanência e conclusão de curso (auxílio transporte, auxílio moradia, auxílio 

alimentação, auxílio cópia e impressão, auxílio para aquisições, bolsas de estudo e 

bolsas vinculadas a Projetos de Incentivo à Aprendizagem – PINA; 

c) acompanhamento psicossocial dos estudantes selecionados; 

d) reuniões com coordenadores de PINA e orientação dos estudantes. 

Os oficiais alunos, inseridos no âmbito da cooperação técnica ABM – IFBA, farão jus 

às ações assistenciais e de apoio, elencadas acima, além de prerrogativas, direitos e garantias 

estatutários inerentes a todo bombeiro militar. 

 

4.9.2 Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE 

 

É de grande importância o atendimento diferenciado do discente com dificuldade 

motora ou outra necessidade de especial de atenção, ainda que momentaneamente. Assim, 

tem-se que o NAPNE, nos Institutos Federais, é setor responsável pela articulação interna de 

pessoas e setores relacionados à temática da inclusão, com objetivo de criar a cultura da 

“educação para a convivência”, aceitação da diversidade e, principalmente, buscar a quebra 

das barreiras arquitetônicas, educacionais, de comunicação e atitudinais (Manual de 

Orientação TEC NEP). 

São ações desenvolvidas pelo NAPNE, no campus Simões Filho, desde 2013: 

 Realização de reuniões com a direção sobre implantação do NAPNE: espaço físico e 

materiais permanentes e escritório; 

 Estruturação de uma sala para o NAPNE – aproveitamento de material permanente em 

desuso pela escola e aquisição de um notebook para o Núcleo, por meio do DEPAD e T.I.; 
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 Realização de reuniões periódicas (09 reuniões do Núcleo em 2013); 

 Divulgação à Pró-Reitoria de Ensino sobre a instituição do Núcleo no campus, para 

encaminhamentos necessários junto à SETEC/MEC; 

 Realização de pesquisas sobre legislações vigentes acerca da acessibilidade; 

 Verificação e acompanhamento das obras de acessibilidade no campus; 

 Participação no planejamento das obras do novo pavilhão – participação de membro no 

PPI (Projeto Pedagógico Institucional); 

 Participação, em reunião virtual, coordenada pela Pró-Reitoria de Ensino, realizada em 17 

de abril de 2013, na qual foram discutidas questões sobre os NAPNEs; 

 Contatos com a Pró-Reitoria de Ensino sobre o Ofício Circular n.
o
 04/2013 

DPEPT/SETEC/MEC; 

 Realização de pesquisa e levantamento de material de tecnologia assistiva para solicitação, 

mediante recurso disponibilizado pelo MEC (Ofício Circular n.
o
 04/2013 

DPEPT/SETEC/MEC); 

 Apresentação e divulgação do Núcleo, na Jornada Pedagógica de 2013, com a realização 

da palestra “O olhar do educador na educação especial/inclusiva”, ministrada por Antônio 

Carlos Barbosa (Coordenador de Educação Especial da SEC); 

 Participação de dois membros no II Fórum de Educação Profissional, Tecnológica e 

Inclusiva – “Inserção sociolaboral: Educação para o trabalho de pessoas com necessidades 

específicas”, de 26 a 29 de agosto de 2013, em Brasília; 

 Realização da palestra “A experiência da inclusão da pessoa com deficiência na Escola 

Técnica”, ministrada por Crisleide Brito (pessoa com deficiência, profissional da área 

técnica e ex-aluna de Escola Técnica), em 28 de novembro de 2013; 

 Estruturação do funcionamento do Núcleo; 

 Viabilização de estagiária para o NAPNE pelo Projeto de Incentivo à Aprendizagem – 

PINA; 

 Realização de estudos de caso;  

 Criação de e-mail institucional do Núcleo; 

 Parceria com o Departamento de Ensino – DEPEN, no planejamento do 1º Curso de 

LIBRAS, para docentes e técnicos do campus; 

 Levantamento de escolas municipais e estaduais no município de Simões Filho para 

divulgação do NAPNE e pesquisa de público-alvo;  

 Divulgação do NAPNE para a Secretaria Municipal de Educação de Simões Filho. 
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5. CORPO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

5.1 COORDENADOR DE ENSINO 

 

O CAOBM terá um coordenador de ensino, indicado pelo Diretor da ABM, entre os 

oficiais integrantes do corpo administrativo da unidade, salvaguardada a sua formação e 

experiência profissional. O exercício da função de Coordenador de Ensino envolve os 

seguintes campos de atuação, a saber: gestão do curso; relação com os docentes e discentes; 

representatividade nos Colegiados Superiores. Nesses três campos, destacam-se algumas 

atribuições: 

 gestão acadêmica / didático-pedagógica – organização e implementação do PPC, 

acompanhamento do processo pedagógico por meio da articulação entre o corpo discente e 

docente, visando melhoria contínua do curso; planejamento e execução de mudanças/novas 

incorporações curriculares, métodos de avaliação do processo ensino-aprendizagem; 

 gerência do curso/ infraestrutura -  implementação das políticas institucionais do PPI e 

PDI, no âmbito do curso; planejamento e acompanhamento, junto aos setores competentes 

da IES, de infraestrutura para o ensino, tais como: Tecnologias da Informação e 

Comunicação – TIC, no processo ensino e aprendizagem; bibliografias e materiais 

didáticos, entre outros; 

 gestão política e institucional do curso - articulação com a gestão institucional, 

transcritas  em  seus  respectivos documentos - PPC, PDI e PPI - bem como com a 

comunidade na qual está inserida o curso. Incentivo à participação dos alunos em 

atividades acadêmicas e científicas, em programas do governo que incentivam a pesquisa, 

extensão e monitoria; apoio pedagógico ao discente.              

Com base no exposto acima, para a coordenação e execução do projeto pedagógico, 

são listadas, a seguir, as ações de responsabilidade do Coordenador de Ensino: 

 convocar e presidir as reuniões, coordenar as atividades e representar o Colegiado de 

Professores/Instrutores, lavrando suas competentes Atas; 

 promover a articulação institucional com entidades de interesse do CAOBM; 

 realizar reuniões periódicas com os representantes estudantis, com registro das atas 

correspondentes; 

 reunir-se, no mínimo, duas vezes por período letivo com todo o corpo docente; 
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 levantar o quantitativo de vagas para Monitoria e submetê-lo á apreciação do Colegiado de 

Professores/Instrutores antes de encaminhá-lo ao órgão competente para deliberação, além 

de encaminhar mensalmente o relatório de frequência e avaliação de monitores ao órgão 

competente; 

 cumprir e fazer cumprir as decisões do Colegiado de Professores/Instrutores e as normas 

emanadas do escalão superior da Corporação; 

 coordenar a avaliação dos processos de revisão de prova, indicando relator e compondo a 

banca avaliadora, garantindo o cumprimento dos prazos de divulgação do resultado do 

recurso; 

 orientar e supervisionar as atividades docentes relacionadas aos registros acadêmicos, 

garantindo o cadastro de informações acadêmicas dos alunos, no prazo previsto no 

calendário de atividades acadêmicas; 

 elaborar a oferta semestral de disciplinas e atividades de TCC e Estágios, vagas e turmas 

do curso; 

 promover a avaliação de desempenho dos docentes; 

 encaminhar aos órgãos competentes os processos com as deliberações e providências 

tomadas pelo Colegiado de Professores/Instrutores; 

 elaborar e manter atualizado o Projeto Pedagógico do Curso, juntamente com o corpo 

docente e a representação discente, submetendo-o à aprovação do Colegiado de 

Professores/Instrutores; 

 adotar, ad referendum do Colegiado de Professores/Instrutores, providências de caráter 

urgente e de interesse do Curso; 

 apresentar ao Colegiado de Professores/Instrutores, para deliberação nas reuniões 

ordinárias, todas as providências ad referendum que foram tomadas; 

 promover eventos culturais, técnicos e científicos de interesse do curso; 

 estimular e apoiar a produção de artigos e ensaios para publicação em revistas e jornais; 

 supervisionar as atividades de Estágio e Trabalho de Conclusão do Curso, submetendo 

relatório semestral ao Colegiado de Professores/Instrutores. 
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5.2. COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

O coordenador do curso será designado pelo IFBA, sendo este professor efetivo do 

quadro de docentes do campus, atuando em regime de dedicação exclusiva à instituição. A 

sua carga horária é distribuída entre as atividades de gestão do curso, além de atendimento ao 

art 12 da Resolução 32 de 31 de agosto de 2015 que trata do regulamento geral dos cursos de 

pós-graduação lato sensu do IFBA. 

A coordenação do curso busca centrar as ações de efetivação do projeto acadêmico do 

curso em princípios democráticos, que são a base da consolidação do projeto institucional de 

formação que se pretende oferecer aos estudantes. Segundo o PPI do IFBA, “gerir 

democraticamente uma Instituição de Ensino pressupõe a abertura de novos espaços de 

decisões tanto para o desenvolvimento de projetos para os âmbitos interno e externo, quanto 

para ajudar a decidir, nestes novos espaços, sobre os rumos do projeto institucional 

(BRASIL/MEC/ IFBA, 2013, p. 77).  

Desta forma, a gestão do curso, ao enfrentar o desafio de garantir a qualidade do 

ensino, mantendo a autonomia pedagógica, vai ao encontro das políticas, propugnadas Projeto 

no Pedagógico Institucional, nos documentos institucionais, (Projeto Pedagógico 

Institucional, Plano de Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico dos Cursos, os 

Regulamentos e Normas, entre outros). 

  O coordenador do Curso de Pós-graduação Gestão Pública, Segurança Contra 

Incêndio e Pânico e Defesa Civil será o professor Esly César Marinho da Silva, tem formação 

em Licenciatura em Ciências (1998), Engenharia Mecânica (2002), Mestre (2005) e Doutor 

(2011) em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Paraíba. Tem experiência na 

área do Magistério na educação básica (10 anos) e superior (7 anos), além de 2 anos atuando 

na área de Engenharia na São Paulo Alpargatas. 

 

 

5.3.    COORDENAÇÃO DE ENSINO 

 

A composição e o funcionamento, bem como as competências da Coordenação de 

Ensino são definidos na Lei de Organização Básica do CBMBA (Lei n.º 13.202, de 9 de 

dezembro de 2014) e na Portaria n.º 023 – CG/16 (Estrutura Organizacional e Funcional do 

CBMBA), que foi publicada no Suplemento LJNG n.º 17, de 31 de março de 2016. 



PPC – Projeto Pedagógico do CAOBM  34 

 

 
 

O Coordenador de Ensino contará com a Seção de Planejamento de Ensino, a qual se 

divide em: Setor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão; Setor de Avaliação e Estatística e 

Setor de Educação Física e Desporto. 

O art. 15, da Estrutura Organizacional e Funcional do CBMBA, declara que à Academia 

de Bombeiros Militar, Escola Superior de Segurança Pública, destinada a promover a 

formação, a capacitação e a especialização dos oficiais do CBMBA e coirmãs, bem como de 

outras instituições da área da Segurança Pública, em convênio de cooperação técnica, 

compete: 

Por meio da Coordenação de Ensino: 

a. acompanhar o planejamento das atividades operacionais realizadas pelo corpo discente, 

estabelecendo as diretrizes para o emprego da tropa escolar; 

b. supervisionar toda a operacionalização do quanto previsto no planejamento de ensino, 

garantindo a sua efetividade; 

c. realizar pesquisas para avaliar as atividades pedagógicas no âmbito dos cursos em 

funcionamento na Academia, retroalimentando o planejamento de ensino; 

d. coordenar e acompanhar o desenvolvimento pedagógico dos cursos de formação, 

capacitação e estágios realizados na Academia, concatenando as atividades desenvolvidas 

pelas Organizações envolvidas no processo de ensino e aprendizagem, com o intuito de 

manter a uniformização de procedimentos e a perfeita consecução dos objetivos planejados; 

e. acompanhar o desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas das turmas dos cursos 

executados pela Academia, mantendo um controle das alterações havidas; 

f. coordenar as atividades extraclasse das turmas dos cursos de formação, mantendo estreito 

contato com os instrutores e professores, a fim de evitar disparidades entre o ensino 

ministrado para as diversas turmas; 

g. coordenar os instrutores e professores de matérias correlatas, buscando a elaboração de 

procedimentos de avaliação similares; 

h. zelar pela fiel execução dos planos e programas de matérias; 

i. apresentar estudos para subsidiar a adequabilidade do currículo e das normas gerais de 

funcionamento dos cursos; 

j. supervisionar as atividades pedagógicas e extracurriculares dos oficiais alunos e alunos a 

oficial; 

k. propor medidas que visem a sanar as deficiências no processo pedagógico; 



PPC – Projeto Pedagógico do CAOBM  35 

 

 
 

l. coordenar e executar ações que visem a ampliar e sedimentar as parcerias com órgãos da 

comunidade, buscando um maior aprimoramento da formação dos futuros oficiais do 

CBMBA, devidamente sintonizado com a comunidade onde irá trabalhar; 

m. coordenar atividades que visem a cumprir o planejamento da Academia na execução de 

eventos de especialização e extensão. 

Por meio da Seção de Planejamento de Ensino: 

a. organizar, orientar, coordenar e controlar os trabalhos da Seção, notadamente na execução 

do constante no planejamento pedagógico para cada período letivo; 

b. adotar medidas de caráter pedagógico, com a finalidade de aumentar o rendimento do 

ensino e aprendizagem, bem como de ordem administrativa, que julgue necessárias para 

prover a eficiência e a eficácia dos trabalhos sob sua responsabilidade; 

c. difundir as orientações e documentos relacionados ao ensino; 

d. elaborar os quadros de trabalho e de carga horária semanal das turmas dos cursos em 

funcionamento na Academia, remetendo-os ao Coordenador para aprovação; 

e. elaborar e remeter a folha de frequência dos professores civis e militares para a 

Coordenação de Ensino, para embasar a confecção das folhas de remuneração; 

f. remeter os diários de classe e resultados das avaliações para a Coordenação de Ensino; 

g. controlar a aplicabilidade da matriz curricular, subsidiando possíveis alterações mediante 

sugestões à Coordenação de Ensino; 

h. manter o Coordenador de Ensino informado acerca das atividades desenvolvidas pela 

seção, bem como apresentar-lhe relatório anual; 

i. manter estreita ligação com a Coordenação Discente para informá-la acerca de possíveis 

modificações no planejamento de ensino, traçando diretrizes comuns para sua perfeita 

execução; 

j. emitir pareceres nos assuntos pertinentes à área de ensino; 

k. elaborar o Plano Geral de Ensino – PGE; 

l. confeccionar o Calendário Anual das atividades; 

m. planejar o emprego do corpo discente nas atividades de campo, estágios, manobras, 

jornadas e instruções afins; 

n. acompanhar a elaboração e montagem das avaliações de ensino; 

o. tabular as avaliações de acordo com o grau de dificuldade das questões; 

p. armazenar questões referentes às matérias curriculares dos diversos cursos oferecidos pela 

Academia; 
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q. elaborar as diretrizes para confecção de provas pelo corpo docente, bem como estabelecer 

rotinas para entrega das avaliações. 

Por meio do Setor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão: 

a. zelar pela fiel execução dos planos e programas dos componentes curriculares; 

b. apresentar estudos para subsidiar à adequabilidade do currículo e das normas gerais de 

funcionamento dos cursos; 

c. supervisionar as atividades pedagógicas e extracurriculares dos oficiais-alunos; 

d. opinar pela aplicação de punições escolares e concessão de elogios e dispensas, de acordo 

com a legislação vigente, e informar à Diretoria Adjunta sobre a frequência e pontualidade do 

corpo docente às atividades de ensino, dos cursos sob sua responsabilidade; 

e. propor medidas que visem sanar as deficiências no processo pedagógico. 

Por meio do Setor de Avaliação e Estatística: 

a. elaborar instrumentos de pesquisa, com vistas à sua aplicabilidade nos corpos 

administrativo, docente e discente da Academia; 

b. realizar as atividades estatísticas referentes à atuação de cada uma das seções da 

Coordenação de Ensino; 

c. tabular os resultados e realizar a leitura técnica dos instrumentos de pesquisa utilizados; 

d. manter em arquivo as pesquisas realizadas, bem como disponibilizar os resultados às seções 

pertinentes; 

e. organizar e manter atualizados os instrumentos de pesquisa, visando melhoria da qualidade 

do processo pedagógico. 

Por meio do Setor de Educação Física e Desporto: 

a. coordenar, organizar e submeter ao Coordenador de Ensino as diretrizes para as atividades 

de educação física, desportos e defesa pessoal, a serem realizadas pela Academia; 

b. orientar e fiscalizar as atividades técnicas ligadas à sua seção desenvolvidas pelos 

professores civis e militares, controlando suas frequências e verificando a efetividade do 

quanto estipulado no conteúdo programático das matérias; 

c. remeter os diários de classe e as fichas de avaliação, devidamente preenchidos e no prazo 

estabelecido, à Seção de Planejamento Ensino; 

d. participar do planejamento anual de ensino, juntamente com a seção responsável, 

adequando as peculiaridades das atividades desempenhadas sob sua responsabilidade ao 

calendário de atividades da Academia; 

e. programar e coordenar a participação da Academia nas competições esportivas, nos 

diversos âmbitos das respectivas Federações, bem como registrar os resultados e efetuar as 
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devidas avaliações e correções a cada evento. 

 

 

5.4. CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

O corpo docente da ABM será constituído por oficiais instrutores do CBMBA, de 

outras co-irmãs, por professores civis, quer contratados pelo Departamento de Ensino e 

Pesquisa quer provenientes da Cooperação Técnica firmada com o IFBA, cujo quadro de 

professores é formado da seguinte maneira: 

 

a) cargos efetivos integrantes do Plano de Carreiras e Cargos; 

b) professores Visitantes; 

c) professores Visitantes Estrangeiros; 

d) professores Substitutos. 

 

O corpo docente ofertado pela Academia de Bombeiros Militares são de reconhecida 

capacidade técnico-profissional, a qual trata o artigo 4º da Resolução nº 1, de 8 de junho de 

2007, na qual estabelece as normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação lato 

sensu, em nível de especialização.  

 

Quadro 8 – Corpo Docente do Curso 

 

NOME PERFIL TITULAÇÃO MÁXIMA LATTES INSTITUIÇÃO

ALOISIO MASCARENHAS FERNANDES Bacharel em Ciências Jurídicas ESPECIALISTA http://lattes.cnpq.br/0057051665049376 Academia de Bombeiros

EDVAL CARLOS DOS SANTOS FILHO Administração de Empresas MESTRE http://lattes.cnpq.br/0762190637042696 Academia de Bombeiros

ERENILDO DOS SANTOS COSTA Bacharel em Ciências Militares ESPECIALISTA http://lattes.cnpq.br/3037485893151728 Academia de Bombeiros

ESLY CÉSAR MARINHO DA SILVA Engenheiro Mecânico DOUTOR http://lattes.cnpq.br/9975719730709609 IFBA

GEORGE DEMETRIOS CASTRO LIMA Especialista em Incêncio e Explosões ESPECIALISTA http://lattes.cnpq.br/9143886172806117 Academia de Bombeiros

GIOVANA SANTOS DANTAS DA SILVA Graduação em Artes Plásticas DOUTOR http://lattes.cnpq.br/1036312449471238 IFBA

IVAN RICARDO FERNANDES Licenciado em Física MESTRE http://lattes.cnpq.br/4931383485656726 Academia de Bombeiros

IVO FALCÃO DA SILVA Licenciado em Letras DOUTOR http://lattes.cnpq.br/3140543139586437 IFBA

JADSON FERREIRA DE ALMEIDA Bacharel em Segurança Pública ESPECIALISTA http://lattes.cnpq.br/3030576321539717 Academia de Bombeiros

JEFFERSON CAPONERO Bacharel em Direito DOUTOR  http://lattes.cnpq.br/0026954247539176 IFBA

JOSÉ RIBEIRO BRAGA NETO Bacharel em Segurança Pública MESTRE http://lattes.cnpq.br/1844912088023976 Academia de Bombeiros

LANUSSE ARAÚJO ANDRADE Especialista em Segurança Pública ESPECIALISTA http://lattes.cnpq.br/9940341870714102 Academia de Bombeiros

LUIZ HENRIQUE LEITE ALVAREZ Segurança Contra Incêndio e Resgate. ESPECIALISTA http://lattes.cnpq.br/7410679648937249 Academia de Bombeiros

MIGUEL PEREIRA SANTOS NETO Engenheiro Elétrico MESTRE http://lattes.cnpq.br/3566283176936355 IFBA

RICARDO LUIZ WANDERLEY DA FONSECA Graduação em Direito ESPECIALISTA http://lattes.cnpq.br/1860593993021851 Academia de Bombeiros

SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS Bacharel em Ciências Jurídicas ESPECIALISTA http://lattes.cnpq.br/9650601429220912 Academia de Bombeiros

TATIANA ELEUTÉRIO D' ALMEIDA E PINHO Administração de Empresas ESPECIALISTA http://lattes.cnpq.br/8363322072921161 Academia de Bombeiros

VALDIR FERREIRA OLIVEIRA JUNIOR Bacharel em Ciências Jurídicas DOUTOR http://lattes.cnpq.br/3343766990306029 Academia de Bombeiros  
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5.5.CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

Os profissionais do corpo técnico administrativo que atuam na ABM possuem 

formação profissional adequada e compatível às funções que exercem na instituição e a 

experiência profissional é compatível com a função exercida. O quadro a seguir representa o 

perfil dos técnicos administrativos atuantes. 

 

Quadro 9 – Corpo Técnico Administrativo 

 

NOME ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 

ST BM Jose Jorge Santana Dias Avaliação e Estatística 

ST BM Franciane Monção Delmondes Marques Planejamento de Ensino 

Sgt BM Glaucemary Bonfim de Sousa Recursos Humanos 

Sgt BM Jorge Henrique Pereira de Sousa Patrimônio  

Cb BM Raimundo Pereira de Sousa Transporte e Serviços 

Sd BM Leandro Melo Silva Secretaria e Protocolo 

Sd BM Marcus Thiago Oliveira Cruz Secretaria e Protocolo 

 

 

6. INFRAESTRUTURA 

 

A ABM, em sua concepção inicial e provisória, contará com alojamentos e 

administração nas antigas instalações do 10º GBM / Simões Filho. As salas de aula e demais 

equipamentos de ensino serão utilizados no âmbito de Cooperação Técnica com o IFBA – 

Campus Simões Filho. 

Desta forma, faz-se importante trazer ao presente Projeto Pedagógico que o IFBA – 

Campus Simões Filho possui uma área total de 340.000 m
2
, tendo 16.000 m

2
 de área 

construída e 800 m
2
 de área desportiva. As instalações físicas do campus foram idealizadas 

pelo arquiteto Pasqualino Magnavita. Todo o espaço restante comporta um verdadeiro tesouro 

de recursos animais, vegetais e minerais da Mata Atlântica. É a única instituição de ensino 

integrante do poder público situada em um dos municípios da Área de Preservação Ambiental 

– APA, Joanes-Ipitanga. 
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6.1 SALA DE COORDENAÇÃO 

 

A instalação para a coordenação de ensino do CAOBM encontra-se no pavilhão 

administrativo, no ambiente destinado a todas as coordenações de cursos do campus. 

Todas as instalações são adequadas para atenderem as necessidades, como: 

atendimento ao aluno, recepção, mobiliário adequado e computador, atendendo à necessidade 

do curso. 

 

INSTALAÇÕES ÁREA (m2) Capacidade

Sala do coordenador 11,75 4 pessoas

Recepção 12,00 6 pessoas

Atendimento Individual 11,75 6 pessoas

SALA DECOORDENAÇÃO

 

 

Nas instalações do IFBA – Campus Simões Filho, existem salas de professores, sala 

de reunião, salas para atendimento individual e salas de informática. Os espaços são 

adequados, iluminados, ventilados e/ou refrigerados e sem problemas acústicos, além de 

serem permanentemente limpos. 

 

INSTALAÇÕES ÁREA (m2) Capacidade

Sala dos professores 169,32 50 pessoas

Atendimento Individual 6,00 6 pessoas

Sala de convivência 20,64 10 pessoas

Copa 6,00 6 pessoas

INSTALAÇÕES PARA DOCENTES

 

 

A sala dos professores conta, ainda, com 5 (cinco) computadores para acesso, além de 

rede sem fio com acesso à internet. Todos os docentes também possuem armário próprio, 

além de tablet e pen drive para auxiliar nas atividades docentes. Além dos computadores 

instalados na sala dos professores, é disponibilizado para todos os coordenadores de cursos 

um notebook. 
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6.2 GABINETES DOS PROFESSORES 

 

No andar térreo do pavilhão acadêmico, encontram-se os gabinetes coletivos para os 

professores do IFBA - Campus Simões Filho. Estes ambientes contam com salas 

compartilhadas, com mesas e armários, além de dois computadores, com livre acesso à 

internet e à impressão. 

 

6.3 SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS 

 

As salas de aula destinadas aos diversos cursos são amplas, considerando-se o número 

de alunos matriculados nas turmas correspondentes. Todas se encontram bem conservadas e 

permanentemente limpas. O imobiliário existente, em cada uma delas, é adequado e suficiente 

para as atividades nelas desenvolvidas, além de não oferecerem interferências significativas 

resultantes de poeira, etc.. 

Quanto aos recursos didáticos, as salas dispõem de quadro branco para pincel, além de 

data shows fixados ao teto. Caso seja necessário o uso de retroprojetores ou outro apoio, 

existe no pavilhão acadêmico a sala de multimídia. 

As salas possuem carteiras individuais projetadas de modo a proporcionar conforto ao 

discente. Todo o mobiliário foi adquirido recentemente, portanto, estando em excelente estado 

de conservação. As salas e os mobiliários são limpas na mudança de cada turno, 

proporcionando aos alunos e professores um ambiente agradável e confortável. 

 

SALAS DE AULA ÁREA (m2) Capacidade

LIC 01 70 50 alunos

LIC 02 70 50 alunos

LIC 03 70 50 alunos

LIC 04 42 35 alunos

LIC 05 42 35 alunos

LIC 06 42 35 alunos

LIC 07 70 50 alunos

Sala  Multiuso 50 45 alunos

ESPAÇO  FÍSICO GERAL

 

 

O IFBA – Campus Simões Filho, por meio da Comissão Especial de Licitação, 

instituída pela Portaria n.º 603, de 12 de abril de 2013, licitou, já em fase de conclusão, as 

obras destinadas à construção do pavilhão de aulas e laboratórios para o curso de Engenharia 
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Mecânica e Licenciatura em Eletromecânica, os quais funcionarão, em paralelo, com o 

CAOBM. O pavilhão de aulas e laboratórios terá uma área ocupada de 600,52 m
2
 e 1.930,02 

m2 de área construída, provido de três pavimentos, compostos por: 

 Pavimento térreo – Biblioteca, 03 laboratórios e sanitários (masculino, feminino e para 

Portadores de Necessidades Especiais); 

  1º Andar – 03 laboratórios, 03 salas de aula e sanitários (masculino, feminino e para 

Portadores de Necessidades Especiais); 

  2º Andar – 06 salas de aula e sanitários (masculino, feminino e para Portadores de 

Necessidades Especiais); 

  3º Andar – 03 salas de apoio, casa de máquinas e área de barrilete. 

A obra será executada em construção convencional de alvenaria de bloco cerâmico e 

concreto armado. A execução de todos os serviços deve estar rigorosamente de acordo com os 

projetos, memoriais, detalhes e prescrições contidos nas especificações, normas técnicas da 

ABNT e decretos municipais. A acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades 

especiais foi observada em todos os ambientes, conforme a Lei n.º 10.098/2000 e a norma 

ABNT/NBR 9050/1994. 

 

6.3.1 Laboratórios de Informática 

 

O IFBA – Campus de Simões Filho possui três laboratórios de informática, sendo dois 

localizados no pavilhão acadêmico e o terceiro laboratório localizado no pavilhão 

administrativo, para uso para dos discentes dos cursos de engenharia mecânica e CAOBM. O 

Laboratório de Informática atende às disciplinas de Introdução à Programação e Desenho 

Assistido por Computador e todas aquelas que necessitem de atividades com o uso de 

computadores. Este é utilizado como suporte para atividades de pesquisa, realização do 

Trabalho de Conclusão de Curso e para o desenvolvimento de trabalhos de Iniciação 

Científica. 

O laboratório é composto pelos seguintes equipamentos: 

 20 computadores da marca DELL, modelo Optiplex 7010; 

 40 cadeiras; 

 01 impressora; 

 01 kit multimeios (Som, caixas de som); 

 01 data show. 
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O tipo de acesso é sem fio, com velocidade de comunicação de 4 Mbps, que também 

está disponível em todo o campus. O laboratório utilizado pelo curso possui as seguintes 

características em relação as suas instalações: 

 Dimensões – 10 x 8 m; 

 Climatização – 02 condicionadores de ar; 

 Iluminação – Sala bem iluminada, com baixo nível de ruído, limpas; 

 Acessibilidade – Ambiente acessível para portadores com alguma deficiência e/ou 

mobilidade reduzida. 

O laboratório de informática possui 20 (vinte) máquinas com acesso à internet, além 

de diversos softwares e aplicativos existentes, tais como: AutoCAD, Libre Office (editor de 

texto, planilha de cálculo, etc.). 

 

6.3.2 Laboratórios Específicos 

 

Atualmente, o IFBA - Campus de Simões Filho dispõe de 9 (nove) laboratórios que 

atendem aos cursos oferecidos pela instituição, a engenharia mecânica e, em sede de 

cooperação, também ao CAOBM. Os espaços destinados aos laboratórios no campus estão 

distribuídos em dois pavilhões de oficinas. O quadro, a seguir, apresenta os laboratórios de 

uso no curso de engenharia mecânica.  

1 Laboratório de Física

2 Laboratório de Química

3 Laboratório de Eletrônica

4 Laboratório de Equipamentos

5 Laboratório de Eletrotécnica e Instalações Elétricas

6 Laboratório de Automação

7 Laboratório de Ensaios Mecânicos

8 Laboratório de Soldagem

9 Laboratório de Usinagem

1 Laboratório de Petróleo e Gás

2 Planta de Biodiesel

Não pertencem ao curso

LABORATÓRIOS

Pertencem ao curso

 

Os laboratórios específicos do curso de engenharia mecânica e do CAOBM 

encontram-se implantados com todos os equipamentos e demais materiais utilizados no 
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desenvolvimento das atividades previstas. Os laboratórios são amplos e compatíveis com o 

tamanho das turmas. 

Os equipamentos e materiais de consumo são definidos no decorrer do semestre letivo, 

e de acordo com as atividades desenvolvidas nas disciplinas de Atividades e Práticas 

Laboratoriais.  

 

6.3.2.1. Descrição dos Laboratórios 

 

A seguir são descritos os equipamentos presentes nos laboratórios que fazem parte do 

curso de engenharia mecânica e do CAOBM. 

 

6.3.2.1.1. Pavilhão de Oficinas I 

 

a) Laboratório de Equipamentos Industriais 

 

Além de material didático, mesas, o laboratório de equipamentos industriais possui os 

seguintes equipamentos. 

Descrição Quantidade

Painel sistema térmico (AMATROL T7082) 1

Painel Pump sistems (bomba AMATROL 950 PML) 1

Painel demonstrador de refrigeração (ED – 5820) 1

Bombas hidráulicas (THEBE) 2

Bomba centrifuga 2

Motor diesel (MWM) 1

Motores diesel 2

LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTOS

 

 

b) Laboratório de Eletrônica 

 

Além de material didático e mesas, o laboratório de eletrônica possui os seguintes 

equipamentos. 
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Descrição Quantidade

Geradores de função (02 Dawer, 09 Eletronic Instruments, 01 

Instruterm, 01 Labo)
13

Fontes de alimentação (Instruterm) 9

Osciloscópios (04 Icel, 01 Precision, 03 Mit) 8

Kits didáticos (05 Datapool, 01 DeLorenzo) - placa de protoboard com

conexões e módulos auxiliares)
6

Mapoteca de componentes eletrônicos (resistores, capacitores,

indutores, diodos, e outros componentes)
1

Multitestes (15 Icel, 08 Instrutemp, 06 Minipa) 29

Kits de protoboard e fonte 3

Wattímetro 1

Transformadores (22 de +12/-12, 15 de +18/-18) 37

Fontes não regulada 12 Vdc 4

Alicates de bico 5

Chave fenda 1

Chave philips 1

LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA

 

c) Laboratório de Ensaios Mecânicos 

 

Este laboratório possui material didático, mesas e os seguintes equipamentos. 

 

Descrição Quantidade

Máquina de ensaio de tração (10 TON) 1

Máquina de ensaio de tração (STON) 1

Máquina de ensaio de torção (1500 NM) 1

Equipamentos de ensaio de CHARPY (1505/300J) 1

Fornos Murfla (1200 C) 2

Forno Murfla 1

Máquina de ensaio de compressão (CP Concreto) 1

Máquina de ensaio de flexão (CP Concreto) 1

Policorte CUT – OFF (CM-15) máquina de corte 1

Politriz (Eletrônica LECO) 2

Politriz Lixadeira (Prazis APL. 4) 4

Máquina de embutimento (CP LECO PR – 25) 1

Máquina Termopress (embutimento de CP) 1

Equipamento Gardner (teste de impacto) 1

Máquina universal de tração (20 kn) 1

Durometro Pantec (HR – 150A) 1

Microscópio (TOPCON) 5

Microscópio (KONTROL) 1

Microscópio (PANAMBRA CARLZGISS) 1

Instrumento para (teste JUNGDO) 1

Instrumento para (teste CROSS – CUT) 1

LABORATÓRIO DE ENSAIOS MECÂNICOS

 

 

d) Laboratório de Automação 

 

Além de material didático e mesas, o laboratório de automação possui os seguintes 

equipamentos. 
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Descrição Quantidade

Osciloscópio 1

Calibrador de manômetro 1

Válvulas 5

Kit didático de problemas de pneumática 1

Kit didático de problemas de hidráulica 1

Bancadas de pneumática/ hidráulica 6

LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO

 

 

e) Laboratório de Soldagem 

 

O laboratório dispõe de mesas e os seguintes equipamentos. 

Descrição Quantidade

Máquina de solda (MERKLE BALMER 400) 5

Máquina solda (ESAB ORIGO 400) 6

Máquina (ESAB SUPER BAUTAM 400) 2

Máquina de solda (BAMBO ZZI 300) 2

Máquina de solda (PRODELEC 300) 1

Máquina de solda MIG (ELETROMEG 250) 1

Máquina de solda (TIG 200 P) 2

Máquina Policorte (FERRARI) 1

Furadeira de bancada (FERRARI) 1

Esmeril (MOTOMIL MMI - 50) 1

Lixadeira (ESMERILHADORA PROFISSIONAL BOSCH) 6

Serra Tico – Tico (DWT STS 400 NS) 1

Furadeira Portátil (BOSCH) 1

LABORATÓRIO DE SOLDAGEM

 

f) Laboratório de Eletrotécnica e Instalações Elétricas 

 

O laboratório de eletrotécnica e instalações elétricas possui, além de material 

didático e mesas, os seguintes equipamentos. 

 
Kits didáticos de eletricidade industrial duas bancadas com duas faces

cada e módulos para execução de diversas práticas
4

Kits de inversores de frequência (bancada com motor trifásico e inversor) 2

CLP 1

Gerador a diesel 1

Kits Didáticos Eletrotécnica 24

Fontes de alimentação 1

Transformadores 2

Multitestes (04 Mesco, 04 Icel, 10 Instruterm, 02 Minipa Et-3001, 05 

ICEL AD-9901A, 01 Vonder) 
26

Sequencímetros (02 Hemis e 01 Sew) 3

Megôhmetros Instruterm 2

Estações de solda 3

Relés fotoelétricos 10

 

g) Laboratório de Usinagem 

 

O laboratório usinagem possui, além de material didático e mesas, os seguintes 

equipamentos. 
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Torno universal (IMOR 5-400 – II) 4

Torno universal (ROMI 5-20 A) 5

Torno universal (ROMI S-20A ) 1

Torno copiador (NARDINI 350) 1

Torno universal Claric COL -36) 1

Esmeril Bambozzi 1

Compressores (140 LBF/POL²) 4

Fresadora universal (natal) 2

Torno CNC (ROMI CENTUR 30 D) 1

Centro de usinagem (ROMI D 600) 1

Retifica afiadora (REBOLO DIAMANTADO) 1

Retifica (60 VI) 1

Retifica plana (mesa magnética) 1

Retifica horizontal (eixos) 1

Furadeiras de coluna 4

Aplainadora ZOCCA 2

Aplainadora ZOCCA - 450 2

Prensa Hidráulica (SIWA – 100 T) 1

Furadeira radial 1

Serra fita 1

Esmeril (motomil MMI – 50) 1

 

6.3.2.1.2. Pavilhão de Oficinas II 

 

h) Laboratório de Química 

Além de material didático e mesas, o laboratório de química possui os seguintes 

equipamentos. 

Descrição Quantidade

Deionizador 1

Estufa 1

Balança 2

Capela 1

Rotaevaporador 1

Centtífuga 1

Agitador 1

Exaustor 1

Banho Maria 1

Espectofotometros 2

Ponto de Fugor 1

PHmetro 1

Viscosímetro 1

Manta Térmica 1

Agitador Magnético 1

LABORATÓRIO DE QUÍMICA

 

 

 

i) Laboratório de Física 

O laboratório de física possui material didático, mesas e os seguintes equipamentos. 
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Descrição Quantidade

Multímetro digital DT830B 6

Multímetro digital IK-1000 2

Multímetro GC830B 1

Galvanômetro 36

Gerador de Van de Graaff 1

Circuito em série com lâmpadas incandescentes  3

Conjunto de bobina circular CIDEPE 2

Bobina de Tesla 1

Ima com indicação de polaridade 5

Eletroscópio de folhas 9

Multímetro analógico SHNWA 1

Calorímetro de água 1

Lanterna laser portátil CIDERE 1

Fonte de alimentação digital   EQ030F 1

Lanterna para propagação de calor CIDEPE 2

Painel de associação elétrica 2

Bomba de Pascal 10

Calorímetro EDUTEC 6

Anel de Gravezande EDUTEC 6

Banco óptico plano CATELLI  (completo ) 1

Vaso comunicante 6

Vaso comunicante com base de madeira EDUTEC 3

Kit óptico EDUTEC 6

Looping 9

Disco de Newton (diâmetro 220 mm) 9

Lançador horizontal Otram CIDEPE 1

Tripé universal com base triangular aço 1020 27

Péndulo simples EDUTEC 1

Haste simples rosqueada em 1 ponta (aprox. 1 m de comp.) 17

Banco óptico plano EDUTEC Branco  (apenas bancada) 6

Banco óptico plano EDUTEC Cinza (apenas bancada) 2

Mola helicoidal diâmetro 2 x 200 cm (com tratamento anticorrosão) 8

Plano inclinado EDUTEC 4

Plano inclinado EDUTEC 2

Mola SCINK 7

Conjunto de massas aferidas EDUTEC 9

Conjunto de massas aferidas EDUTEC 7

Dinamômetro 2 kg 17

Dinamômetro 5 kg 9

Dinamômetro 5 kg 1

Dinamômetro 10 kg 11

LABORATÓRIO DE FÍSICA

 

Os equipamentos e materiais disponíveis nos laboratórios são atualizados de forma a 

atender as necessidades das aulas práticas dos cursos, as atividades dos projetos de pesquisas 

(alunos de iniciação científica) e projetos de extensão desenvolvidos no campus. Os mesmos 

são utilizados pelos estudantes, desde que acompanhados pelo professor ou técnico e 

obedeçam às normas de funcionamento e aos regulamentos de segurança estabelecidos para 

cada área. Os laboratórios são mantidos por 3 (três) técnicos de laboratório e 2 (dois) 

estagiários, que gerenciam o mesmo e acompanham o funcionamento e regulamentação de 

uso em conjunto com a Coordenação de Ensino do campus. Os laboratórios são amplos e 

compatíveis com os tamanhos das turmas e a manutenção dos equipamentos, além de a 

reposição dos insumos, ser realizada periodicamente. 

No Apêndice I, encontram-se a descrição e a relação de móveis do alojamento dos 

oficiais alunos, relação de viaturas escolas e a relação de equipamentos de instrução.  
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6.4 ESTRUTURA DA BIBLIOTECA 

 

A Biblioteca Damário da Cruz está localizada no pavilhão administrativo, andar 

térreo, sendo de fácil acesso para seus usuários (discentes, docentes e técnicos 

administrativos) e para a comunidade em geral. 

O espaço físico compreende uma área de 233 m
2
, divididos entre dois salões de leitura, 

área do acervo bibliográfico, balcão de atendimento, sala de processamento técnico e sala de 

convivência dos funcionários. O espaço é pensado para oferecer aos usuários um ambiente 

amplo, climatizado e tranquilo, propício ao estudo e a reflexão. 

A mobília para acomodação compreende 21 (vinte e uma) baias de estudo individual, 

62 (sessenta e duas) cadeiras e 15 (quinze) mesas, para 4 (quatro) ocupantes, cada. 

A biblioteca disponibiliza alguns serviços pertinentes a sua comunidade interna e 

externa: 

a) atendimento ao público: onde desenvolve um contato direto com o usuário, atuando de 

maneira a tirar suas dúvidas, orientando-o sobre o correto manuseio dos materiais que 

compõe o acervo e auxiliando-o na utilização dos serviços e localização física dos 

materiais; 

b) circulação: disponibiliza, aos clientes internos, materiais do acervo da biblioteca para 

empréstimo e consultas registradas, bem como reservas, devoluções e renovações; 

c) empréstimo entre bibliotecas dentro da rede IFBA; 

d) comutação bibliográfica: viabiliza a possibilidade de obter cópias de artigos 

publicados em periódicos, teses e anais de congresso pertencentes a outras instituições. 

É utilizado o software PHL 8.2, versão livre monousuário, para gestão dos serviços 

prestados pela biblioteca. As rotinas de atendimento são realizadas in loco. 

 

7. ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

 

A Biblioteca Damário da Cruz caracteriza-se como multidisciplinar, uma vez que 

existe a necessidade de fornecer, com precisão, relevância e atualidade, informações 

bibliográficas para toda sua comunidade interna, em especial, para os alunos dos diversos 

cursos da Instituição. 

Possui um acervo de qualidade, composto por edições atuais e em excelente estado de 

conservação. Destaca-se como a mais significativa fonte de informação disponível para o 
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estudo e subsidia os processos educacionais. Ademais, é o lastro que ampara os usuários em 

seu processo de formação e em sua busca de conhecimento, de cultura e de lazer. 

O acervo é composto por 2.335 títulos e 9.557 exemplares de todas as áreas do 

conhecimento, distribuídos nos seguintes tipos de materiais: 

 

 

TIPO DE MATERIAL TÍTULOS EXEMPLARES

Apostila 7 13

CD/DVD 30 116

Livro 2089 7752

Manuscrito 1 1

Relatórios 2 5

Vídeos 85 85

Áudio 6 6

Periódicos 115 1579

Total 2.335 9.557  

 

Os livros para as disciplinas específicas para o desenvolvimento do curso, serão 

utilizados da biblioteca da Academia de Bombeiros Militares da Bahia.  
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APÊNDICE 

  

Matriz Curricular do CAOBM 

 
MÓDULOS N.° DISCIPLINAS C/H CRÉDITO 

MÓDULO I 
Gestão Pública 

1 Gestão e Desenvolvimento de Pessoas e Carreiras. 8 2 

2 Comunicação Social. 8 2 

3 Direitos Humanos, Ética e Cidadania. 8 2 

4 Elaboração e Gestão de Projetos. 24 6 

5 Gerenciamento e Análise de Processos. 24 6 

6 Gestão Orçamentária e Financeira. 24 6 

7 Gestão de Recursos. 24 6 

8 Planejamento Estratégico 8 2 

9 Planejamento Operacional. 16 4 

10 Licitações, Contratos Públicos e Convênios. 24 6 

11 Direito Militar Aplicado. 24 6 

TOTAL – HORAS/AULAS 192    48 

MÓDULO II 
Segurança 

12 Gestão de Segurança Contra Incêndio, Pânico e Explosões. - - 

12.1 Fundamentos do Processo de Combustão e Dinâmica do Fogo. 8 2 

12.2 Aspectos legais da segurança contra incêndio. 8 2 

12.3 Urbanística e acesso de viaturas em edificações. 4 1 

12.4 
Comportamento ao Fogo dos elementos construtivos e dos 
materiais combustíveis incorporados às edificações. 

4 1 

13 Gestão de Sistema de Proteção ativa contra incêndio. - - 

13.1 
Sistemas de Proteção contra Incêndio utilizando água 
(edificações e empresas de alto risco – NBR 13714 vs NFPA 20). 

8 2 

13.2 Sistemas de proteção por chuveiros automáticos. 8 2 

13.3 Detecção e alarme de incêndio. 4 1 

13.4 Controle de fumaça. 4 1 

13.5 
Gerenciamento dos recursos móveis de combate a incêndio 
(viaturas, canhões e acessórios). 

4 1 

13.6 
Riscos especiais. Sistemas de proteção contra incêndio por 
gases. 

4 1 

13.7 
Armazenamento e proteção de líquidos combustíveis e 
inflamáveis (NBR 17505). Líquido gerador de espuma (NBR + 
NFPA). 

8 2 

14 Gestão de Sistema de Proteção passiva contra incêndio. - - 

14.1 Análise e segurança à vida dos ocupantes das edificações. 16 4 

14.2 Instalações elétricas em atmosferas explosivas. 8 2 

15 Sistema de Comando de Incidentes. - - 

15.1 Elementos do sistema de gestão de emergências.  8 2 

15.2 Teoria geral e aplicação nos principais eventos adversos. 16 4 

16 Gestão de Atividades técnicas em bombeiro militar. - - 

16.1 Sistema de gerenciamento de análise de projetos e de vistorias. 4 1 

16.2 
Análise e gerenciamento de riscos de vazamentos, incêndios e 
explosões. 

8 2 

16.3 Inspeção de segurança contra incêndio e explosão. 8 2 

16.4 Plano de ação de emergência e resgate. 4 1 
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17 Gestão de Defesa Civil. 24 6 

TOTAL - HORAS/AULAS 160 40 

MÓDULO III 
TCC 

18 Metodologia da pesquisa aplicada. 24 6 

19 TCC. 24 6 

 TOTAL COMPLEMENTAR – HORAS/AULAS 48 12 

TOTAL GERAL – HORAS/AULAS 400 100 

 

 

 

 

 

Ementário do CAOBM 

 

 

MÓDULO I – GESTÃO PÚBLICA 

 
 

  Código 
                                         Disciplina 

Gestão e Desenvolvimento de Pessoa e Carreiras 

1                                     Área de Ensino 

GESTÃO PÚBLICA 

MÓDULO Pré-requisito para 

I  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

2   2 8   8 

Ementa 

Sistema organizacional do CBMBA. Modelo de gestão organizacional. A gestão de 
pessoas na Corporação.  Análise de cargos e salários. Tendências nas relações 
interinstitucionais. Desafios organizacionais contemporâneos e a gestão de pessoas no 
que tange a aspectos comportamentais de assertividade, accountability, habilidades de 
relacionamento, capacidade de comunicação e inteligência emocional. 

Referências 

BAHIA. Lei n.º 7.990, de 27 de dezembro de 2001. 
CHIAVENATO, Idalberto.Administração de Recursos Humanos: fundamentos 
básicos. Barueri: Manole, 2008. 
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: Novo Papel dos Recursos Humanos 
nas Organizações. Rio de Janeiro. Elsevier, 2010. 
VERGARA, Sylvia Constant.Gestão de Pessoas. São Paulo. Atlas, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PPC – Projeto Pedagógico do CAOBM  56 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Código 
                                         Disciplina 

Comunicação Social 

2                                     Área de Ensino 

GESTÃO PÚBLICA 

MÓDULO Pré-requisito para 

I  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

2   2 8   8 

Ementa 

Gestão das relações com a imprensa. As mídias sociais. Análise de releases e textos de 
comunicação. Endomarketing. Assessoria de comunicação e relações públicas. 

Referências 

BARBADINHO NETO, Raimundo. Fundação de Assistência ao Estudante (BRASIL).  
Manual de Redação. 5 ed. Rio de Janeiro: FAE, 1994. 
BELTRÃO, Odacir. BELTRÃO, Mariusa. Correspondência: linguagem e comunicação 
oficial, empresarial, particular. 18. ed. São Paulo: Atlas, 1990. 
BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. 12.ed. São Paulo: Ática, 1995. 
BRASIL. Decreto n.º 2.954, de 29 de janeiro de 1999. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2954.htm>. 
______. Decreto n.º 4.176, de 28 de março de 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4176.htm>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2954.htm
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  Código 
                                         Disciplina 

Direitos Humanos, Ética e Cidadania 

3                                     Área de Ensino 

GESTÃO PÚBLICA 

MÓDULO Pré-requisito para 

I  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

2   2 8   8 

Ementa 

Os Direitos Humanos e a deontologia bombeiro militar. Atitude ética e a profissão de 
bombeiro militar. A cultura organizacional. Proteção e garantia da cidadania: da sociedade 
e do Bombeiro Militar. Código de Ética Profissional. Compreensão da evolução histórica, 
filosófica e doutrinária dos Direitos Humanos. Potencialização da compreensão da 
dimensão contemporânea dos Direitos Humanos e dos instrumentos de proteção aos 
direitos humanos vigentes no País. Desenvolvimento do espírito de polícia cidadã, 
essencialmente voltada para a defesa da pessoa humana e dos seus direitos. 

Referências 

HERKENHOFF, João Baptista. Direitos Humanos, uma Idéia, muitas Vozes.Editora 
Santuário.  
BOBBIO, Norberto - Estado, Governo e Sociedade.Editora Paz e Terra.  
BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia - uma defesa das regras do jogo. Editora  
Paz  e Terra. 
BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Editora Campus. 
LAZZARINI, Álvaro. As Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares como 
Instrumento de Defesa da Cidadania. Revista A Força Policial, nº 1, SP. 
ALVES, J. A. Lindgren. Direitos Humanos como Tema Global. São Paulo: Perspectiva, 
1994.  
ALSTON, Philip. The Purposes of Reporting. In: ONU. Manual on Human Rights 
Reporting.New York: 1991, p. 13 - 23.  
BILDER, Richard. An overview of international human rights Law. In: HANNUM, Hurst 
(Ed.). Guide to International Human Rights Pratice. Second ed. Philadelphia: University 
of Pennsylvania Press, 1992.  
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  Código 
                                         Disciplina 

Elaboração e Gestão de Projetos 

4                                     Área de Ensino 

GESTÃO PÚBLICA 

MÓDULO Pré-requisito para 

I  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

6   6 24   24 

Ementa 

Contextualização de Visão e estratégia da organização. Contexto organizacional do 
Gerenciamento de Portfólio de Projetos. Alinhamento Estratégico Visão e Objetivos 
Estratégicos. Conceitos e fundamentos. Projeto, elaboração e gerenciamento. Os 
processos e áreas do gerenciamento de um projeto: iniciar, planejar, executar,controlar e 
encerrar um projeto. Visão geral de como gerenciar a integração do projeto. 

Referências 

BERNARDES, Maurício Moreira e Silva. Microsoft project 2007: gestão e 
desenvolvimento de projetos. 3. ed. São Paulo: Érica, 2010. 
CLEMENTE, A. (org.) Projetos empresariais e públicos. São Paulo: Atlas, 1997. 
DIENSMORE, P.C. Como se tornar um profissional em gerenciamento de projetos. 
Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003. 
KERZNER, H. Gestão de projetos. São Paulo: Bookman, 2000. 
MAXIMINIANO, A. C. A. Administração de projetos. São Paulo: Atlas, 1997. 
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  Código 
                                         Disciplina 

Gerenciamento e Análise de Processos 

5                                     Área de Ensino 

GESTÃO PÚBLICA 

MÓDULO Pré-requisito para 

I  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

6   6 24   24 

Ementa 
Introdução ao Gerenciamento de Processos e Abordagem de Processos (Identificação e 
eliminação das falhas; Atividades sem foco; Foco no Cliente; Definição de um processo; Gestão 
de processos; Abordagem de Processos; Visão Sistêmica). Gerenciamento de Melhorias de 
Processos (Gestão e Melhorias; Priorização; Critérios para Mapeamento e Modelagem; Fases da 
Modelagem e Mapeamento). Indicadores Estratégicos (Definição e Planejamento de Indicadores 
Estratégicos; Metas S.M.A.R.T;  Alicerces da Análise de Processo). Ferramentas para Gestão de 
Processos (5W2H; Check-Lists: Diagrama de Causa e Efeito (De ISHIKAWA); Brainstorming; 
Benchmarking). Normas e Visão de Gestão da Qualidade (BPM (Business Process Manegement); 
Mapa de Processo; BPMN (Business Modeling Notation); Normas ISO 9000; Gestão da 

Qualidade). 

Referências 
GROVE, Andrews S. Administração de Alta Performance. São Paulo: Futura, 1997. 
CHANLAT, J.F. Gestão empresarial: uma perspectiva antropológica. São Paulo: 
Cencage Learning, 2011. 
FARIA, J.H. Análise crítica das teorias e práticas organizacionais. São Paulo: Editora 
Atlas, 2007. 
HARDY, C.; CLEGG, S.R.; NORD, W.R. Handbook de Estudos Organizacionais, 
volume 2. São Paulo: Editora Atlas, 2001. 
MOTTA, F.C.P.; BRESSER-PEREIRA, L.C.; Introdução à organização burocrática. São 
Paulo: Cencage Learning, 2003. 
REBOUÇAS DE OLIVEIRA, Djalme de Pinho. Administração de Processos: Conceitos, 
Metodologia e Práticas. Atlas 
TRAGTENBERG, M., Administração, Poder e Ideologia. São Paulo: Editora UNESP, 
2005. 
HELDMAN, kim., Gerência de Projetos. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 
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  Código 
                                         Disciplina 

Gestão Orçamentária e Financeira. 

6                                     Área de Ensino 

GESTÃO PÚBLICA 

MÓDULO Pré-requisito para 

I  

Créditos Carga horária 
Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

6   6 24   24 

Ementa 

Legislação orçamentária e financeira (LDO, LOA e PPA). Gestão financeira e orçamento 
público. Fontes de alocação de recursos financeiros. Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Desgaste dos ativos. Orçamento na esfera federal e estadual. Inovação do FIPLAN como 
ferramenta de execução. Execução da despesa pública. Classificação orçamentária.  

Referências 

ALBUQUERQUE, Claudiano Manoel; MEDEIROS, Márcio Bastos; SILVA, Paulo Henrique 
Feijó da. Gestão de Finanças Públicas: Fundamentos e Práticas de planejamento, 
orçamento e administração financeira com responsabilidade fiscal. 2. ed. Brasília: 
Ed. Gestão Pública, 2008. 
BAHIA. Lei n.º 13.369, de 14 de julho de 2015. 
______. Lei n.º 13.470, de 30 de dezembro de 2015. 
BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à Ciência das Finanças, 13. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1981. 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado. 
______. Lei federal n.o 4.320, de 17 de março de 1964. 
______. Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000. 
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  Código 

                                         Disciplina 

Gestão de Recursos. 

7                                     Área de Ensino 

GESTAO PUBLICA 

MÓDULO Pré-requisito para 

I  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

6   6 24   24 

Ementa 

Gestão de cadeia e suprimento. Distribuição e controle logístico. Macro logístico na 
instituição. Gestão de material na Administração Pública. Planejamento de macro 
compras públicas. Gestão de material na Administração Pública. 

Referências 

BALLESTERO-ALVAREZ, Maria Esmeralda. Administração da Qualidade e da 
Produtividade. 1ed. São Paulo: Editora Atlas, 2001. 
BALLOU, Ronald H. Logística Empresarial: transportes, administração de materiais e 
distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993. 
BERTAGLIA, Paulo R. Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento. São 
Paulo: Saraiva, 2006. 
CHING, Hong Y. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada – Supply Chain. 
São Paulo: Atlas, 1999. 
CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter. Gerenciamento da cadeia de suprimentos. São Paulo: 
Prentice Hall, 2003. 
CORRÊA, Henrique L.; GIANESI, Irineu & CAON, Mauro. Planejamento, programação e 
controle da produção: MRPII/ERP – conceitos, uso e implantação. São Paulo: Atlas, 2001. 
FIGUEIREDO, Kleber F; FLEURY, Paulo F. & WANKEE, Peter. Logística e 
gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento do fluxo de produtos e dos 
recursos. São Paulo: Atlas, 2003. 
GOMES, Carlos Francisco Simões; RIBEIRO, Priscilla Cristin Cabral. Gestão da Cadeia 
de Suprimentos integrada à tecnologia da informação. São Paulo: Pioneira Thomson 
Learning, 2004. 
PIRES, Sílvio R. I. Gestão da cadeia de suprimentos: conceitos, estratégias, práticas e 
casos – Supply Chain Management. São Paulo: Atlas, 2004. 

 
 
 
 
 



PPC – Projeto Pedagógico do CAOBM  62 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Código 

                                   Disciplina 

Planejamento Estratégico. 

9                                     Área de Ensino 

GESTÃO PÚBLICA 

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para 

  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

2   2 8   8 

Ementa 

Conceitos de planejamento estratégico. Metodologia de elaboração e implementação do 
planejamento estratégico. Diagnóstico estratégico. Missão, Visão e Valores 
organizacionais. Objetivos e desafios organizacionais. Projetos e planos de ação. 
Controle e avaliação do planejamento estratégico. 

Referências 

ALMEIDA, Martinho Isnard Ribeiro de. Manual de planejamento estratégico. 3ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2010.  
CAVALCANTE, Francisco Antonio. Planejamento estratégico participativo. São Paulo: 
Senac-SP,2009.  
PEREIRA, Mauricio Fernandes. Planejamento estratégico. São Paulo: Atlas, 2010.  
ANSOLF, H. Igor; MCDONNELL, Edward J.Implantando a administração estratégica. 
São Paulo: Atlas, 2003.  
BORN, Roger. Construindo o plano estratégico: cases reais e dicas práticas. Porto 
Alegre: ESPM/Sulina, 2007.  
MINTZBERG, Henry; AHLSTRAND, Bruce; LAMPEL, Joseph. Safári de estratégia: um 
roteiro pela selva do planejamento estratégico. 2ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.  
NIVEN, Paul. R. Revelações para o planejamento estratégico: O Caminho para o 
Sucesso nos Negócios. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2009.  
VIZEU, Fábio; GONÇALVES, Sandro Aparecido. Pensamento estratégico: origens, 
princípios e perspectivas. São Paulo: Atlas, 2003.  
HiTT, Michael A.; IRELAND, R. Duane; HOSKISSON, Robert. E. Administração 
estratégica. São Paulo: Pioneira, 2003.  
CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Arão. Planejamento estratégico. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2009. 
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  Código 

                                   Disciplina 

Planejamento Operacional. 

9                                     Área de Ensino 

GESTÃO PÚBLICA 

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para 

  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

4   4 16   16 

Ementa 

Planejamento operacional: tipologia e características. Análise do planejamento 
operacional BM. Análise e construção dos documentos operacionais em uso no CBMBA. 
Tendências em planejamento operacional na atividade bombeiro militar. 

Referências 

REBOUÇAS, Djalma de Pinho., "Planejamento Estratégico: Conceitos metodologia 
práticas”. São Paulo: Atlas, 2001. 
TAVARES, Mauro Calixta., "Gestão Estratégica”. São Paulo: Atlas, 2000. 
KAPLAN, Robert S., NORTON, David P. "A estratégia em Ação: Balanced Scorecard". 
Rio de Janeiro: Campus, 1997. 
JURAN, J.M. Planejamento para a qualidade. São Paulo: Pioneira, 1992. 
KAPLAN, Robert S., NORTON, David P. "Organização orientada para a estratégia”. Rio 
de Janeiro: Campus, 2001. 
ALBUQUERQUE, Claudiano Manoel; MEDEIROS, Márcio Bastos; SILVA, Paulo Henrique 
Feijó da. Gestão de Finanças Públicas: Fundamentos e Práticas de planejamento, 
orçamento e administração financeira com responsabilidade fiscal. 2.ed. Brasília: Ed. 
Gestão Pública, 2008 
BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à Ciência das Finanças, 13.ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1981 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado. 
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  Código 

                                         Disciplina 

Licitações, Contratos Públicos e Convênios. 

10                                     Área de Ensino 

GESTÃO PÚBLICA 

MÓDULO Pré-requisito para 

I  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

6   6 24   24 

Ementa 

Gestão da cadeia de suprimentos na BM. Distribuição e controle logístico. Processos de 
aquisição. Sistemas automatizados de controle. Estudo de caso. Licitação, conceito, 
entes obrigados a licitar, modalidades, tipos, fases e objeto da licitação. Contratação sem 
licitação. Aspectos de uma boa licitação. Pregão: vantagens para a Administração 
Pública. Sistema de Registro de Preços e Regime Diferenciado de Contratação. Contratos 
Públicos, gestão do contrato administrativo, fiscalização da execução do objeto contratual. 
Responsabilidades do gestor e do fiscal do contrato. Compreensão das formas de 
captação de recursos para as finalidades da corporação. Estudo das estratégias de 
captação de recursos, convênios, parceria público-privada. Termos de ajustamento de 
conduta e ação civil. Secretaria Nacional da Segurança Pública – SENASP. 

Referências 

O „Donnel, Ken, Endoquality, Casa da Qualidade, Salvador / Bahia, 1997. 
House/Keeping, Programa de Qualidade para o 4º BPM, Pentágono Consultoria 
Empresarial, 1999. 
CHING, Hong Yuh. Gestão de Estoques na Cadeia de Logística Integrada.São Paulo: 
Atlas, 1999.  
DIAS, Marco Aurélio P. Administração de Materiais: Uma Abordagem Logística.São 
Paulo, Atlas, 1994.  
MARTINS, Petrônio Garcia e ALT, Paulo Renato Campos. Administração de Materiais e 
Recursos Patrimoniais. São Paulo: Saraiva, 2000. 
BRASIL. Decreto n.º 93.872, de 23 de dezembro de 1986. Dispõe sobre a unificação 
dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e 
dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D93872.htm. Acesso em 15/04/2013>. 
______. Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública 
e dá outras providências. Disponível em: <http://www.preseidencia.gov.br>. Acesso em: 
02/04/2013. 
FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Licitações e Contratos Administrativos: Teoria, 
Prática e Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2001. 

 

http://www.preseidencia.gov.br/
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  Código 

                                         Disciplina 

Direito Militar Aplicado 

11                                     Área de Ensino 

GESTÃO PÚBLICA 

MÓDULO Pré-requisito para 

I  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

6   6 24   24 

Ementa 

Estudo aplicado do Direito Penal Militar (Partes Geral e Especial), Direto Processual 
Penal Militar (IPM e APFD), Processo Administrativo Disciplinar (Sindicância, Processo 
Disciplinar Sumário e Processo Administrativo Disciplinar, Conselho de Justificação e 
Conselho de Disciplina, Perda do Posto e da Patente para Oficiais e da Graduação para 
os Praças - Constituição Federal e 
 Constituição do Estado da Bahia, Lei estadual 7.990, de 27 de dezembro de 2001, Lei 
estadual 3.585, de 3 de julho de 1977, Decreto estadual 28.858, de 9 de junho de 1982). 

Referências 

BRASIL. Código Penal Militar – Decreto-lei n.º 1.001 de 21 Out 69. 
______. Código de Processo Penal Militar – Decreto-lei n.º 1.002 de 21 Out 69. 
COSTA, Álvaro Mayrink da. Crime Militar, Rio de Janeiro, 1970. 
ROMEIRO, Jorge Alberto. Curso de Direito Penal Militar,São Paulo, Saraiva. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal militar comentado. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013. 
VIEIRA, Diógenes Gomes. Manual prático do militar: direito militar, penal, 
administrativo, constitucional, previdenciário e processual: (destinado a militares, 
estudantes e advogados). Natal, RN: D&F Jurídica, 2009. 
ASSIS, Jorge César de. Código de processo penal militar anotado: 1° volume (artigos 
1º a 169). 3.ed. Curitiba: Juruá, 2010. 
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MÓDULO II – SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO E EXPLOSÕES 

 
  

Código 
                                         Disciplina 

Gestão de Segurança Contra Incêndio, Pânico e Explosões - 
Fundamentos do Processo de Combustão e Dinâmica do Fogo 

12.1                                     Área de Ensino 

SEGURANÇA 

MÓDULO Pré-requisito para 

II  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

2   2 8   8 

Ementa 

Introdução aos conceitos de segurança contra incêndio. Combustíveis e o processo de 
combustão. A natureza dos combustíveis. Termoplásticos e termofixos. Decomposição 
térmica e estabilidade dos polímeros. A físico-quimica da combustão em incêndios. 
Combustão e liberação de energia. Chamas por difusão e chamas pré-misturadas. 
Temperatura da chama. Transferência de calor. Limites de explosividade/ inflamabilidade. 
Dependência dos limites de inflamabilidade da temperatura e pressão. Conceitos de 
energia mínima de ignição. Introdução à dinâmica do fogo. Carga incêndio. Agentes 
extintores. 

Referências 

BAHIA. Lei n.º 12.929 de 27 de dezembro de 2013. Código de Segurança Contra Incêndio 
e Pânico nas edificações e áreas de risco no Estado da Bahia. 
______. Decreto n.º 16.302, de 27 de agosto de 2015. Regulamento Estadual da Bahia 
Contra Incêndio e Pânico.  
______. Instruções Técnicas do CBMBA. 
BEYLER, C.L. Fire Chemistry. John Wiley and Sons, New York, 1995. 
DRYSDALE, D. An Introduction to Fire Dynamics. John Wiley, Chichester, UK, 1985. 
HOLMAN, J.P. Heat Transfer. 7th Edition, Macgraw-Hill, 1990. 
The SFPE Handbook. Society of Fire protection Engineers, Boston, MA, USA. 
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  Código 
                                         Disciplina 

Gestão de Segurança Contra Incêndio, Pânico e Explosões - 
Aspectos Legais da Segurança Contra Incêndio 

12.2                                     Área de Ensino 

SEGURANÇA 

MÓDULO Pré-requisito para 

II  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

2   2 8   8 

Ementa 

Normalização e Regulamentação Nacional sobre Segurança contra incêndio. 
Normalização Estrangeira sobre Segurança contra Incêndio. Aplicação da 
Regulamentação a um Projeto de Segurança contra Incêndio em edificações e grandes 
eventos. Decreto Municipal n.º 23.252, de 18 de setembro de 2013. Código Estadual da 
Bahia de Proteção Contra Incêndio e Pânico. Regulamento Estadual da Bahia de 
Segurança contra Incêndio e Pânico. Elaboração e Aplicação de Normas Técnicas no 
âmbito do CBMBA. 

Referências 

BAHIA. Lei n.º 12.929 de 27 de dezembro de 2013. Código de Segurança Contra Incêndio 
e Pânico nas edificações e áreas de risco no Estado da Bahia. 
______. Decreto n.º 16.302, de 27 de agosto de 2015. Regulamento Estadual da Bahia 
Contra Incêndio e Pânico.  
______. Instruções Técnicas do CBMBA. 
Decreto Municipal n.º 23.252 de 18 de setembro de 2013.  
Projeto de Codificação Nacional de Proteção Contra Incêndio, Pânico e Explosões. 
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  Código 

                                         Disciplina 

Gestão de Segurança Contra Incêndio, Pânico e Explosões - 
Urbanística e acesso de viaturas em edificações 

12.3                                     Área de Ensino 

SEGURANÇA 

MÓDULO Pré-requisito para 

II  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

1   1 4   4 

Ementa 

Aspectos técnicos do projeto arquitetônico em locais de concentração de público. 
Segurança contra incêndio, urbanística e acesso de viaturas em edificações. Concepção 
do Sistema de Segurança Contra Incêndio. Fatores Condicionantes do Risco de Incêndio 
nos edifícios. Plano de ações integrado para o controle de perdas nos incêndios, projeto 
arquitetônico para órgãos públicos e unidades operacionais do CBMBA. 

Referências 

BAHIA. Lei n.º 12.929 de 27 de dezembro de 2013. Código de Segurança Contra Incêndio 
e Pânico nas edificações e áreas de risco no Estado da Bahia. 
______. Decreto n.º 16.302, de 27 de agosto de 2015. Regulamento Estadual da Bahia 
Contra Incêndio e Pânico.  
______. Instruções Técnicas do CBMBA. 
ABNT: NBR 10897 – Proteção contra Incêndio por Chuveiro Automático. 
ABNT: NBR 10898 – Sistemas de Iluminação de Emergência. 
ABNT: NBR 11742 – Porta Corta-fogo para Saída de Emergência. 
ABNT: NBR 12615 – Sistema de Combate a Incêndio por espuma. 
ABNT: NBR 12692 – Inspeção, Manutenção e Recarga em Extintores de Incêndio. 
ABNT: NBR 12693 – Sistemas de Proteção por Extintores de Incêndio. 
HOLMAN, J.P. Heat Transfer. 7th Edition, Macgraw-Hill, 1990. 
The SFPE Handbook. Society of Fire protection Engineers, Boston, MA,USA. 
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  Código 

                                         Disciplina 

Gestão de Segurança Contra Incêndio, Pânico e Explosões - 
Comportamento ao Fogo dos elementos construtivos e dos 

materiais combustíveis incorporados às edificações 

12.4                                     Área de Ensino 

SEGURANÇA 

MÓDULO Pré-requisito para 

II  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

1   1 4   4 

Ementa 

Comportamento ao Fogo dos elementos construtivos e dos materiais combustíveis 
incorporados às edificações. Modelagem do comportamento dos materiais em altas 
temperaturas (aço, concreto, alumínio e alvenarias). Modelagem da ação térmica e 
mecânica nas estruturas: instabilidade a altas temperaturas de pilares, vigas e pórticos: 
modelos de fissuração a altas temperaturas. 

Referências 

BAHIA. Lei n.º 12.929 de 27 de dezembro de 2013. Código de Segurança Contra Incêndio 
e Pânico nas edificações e áreas de risco no Estado da Bahia. 
______. Decreto n.º 16.302, de 27 de agosto de 2015. Regulamento Estadual da Bahia 
Contra Incêndio e Pânico.  
______. Instruções Técnicas do CBMBA. 
CHEN, W.F.Structural Stability- Theory and Implementation, Elsevier Science Publishing 
Co. Inc. 1987. 
Y.A.Çengel. Heat Transfer: a Practical Approach. WCB/McGraw-Hill, 3th ed, 2006. 
The SFPE Handbook. Society of Fire protection Engineers, Boston, MA,USA. 
F. Kreith. Principles of Heat Transfer, McGraw-Hill, 1986. 
Eurocodes- Part 1, 2. Actions on Structures- Action on Structures Exposed to Fire, CEN. 
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  Código 

                                         Disciplina 
Gestão de Sistema de Proteção ativa contra incêndio - Sistemas de 
Proteção contra Incêndio utilizando água (edificações e empresas de 
alto risco – NBR 13714 vs NFPA 20) 

13.1                                     Área de Ensino 

SEGURANÇA 

MÓDULO Pré-requisito para 

II  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

2   2 8   8 

Ementa 

Sistemas de Proteção contra Incêndio utilizando água (edificações e empresas de alto 
risco – NBR 13714 vs NFPA 20). Revisão Geral dos fenômenos físicos e químicos 
relevantes. Apresentação dos sistemas (hardware) comumente usados como bombas de 
incêndio, hidrantes, sprinklers e sistemas de detecção. Caracterização dos Sistemas 
Automáticos de Detecção. Dimensionamento dos Sistemas Automáticos de Detecção 
Modelagem da Resposta dos Sistemas Automáticos de Detecção. Caracterização dos 
Sistemas Automáticos de Detecção. Caracterização dos Sistemas Automáticos de 
Extinção. Dimensionamento dos Sistemas Automáticos de Extinção. Referências 
normativas nacionais e internacionais. 

Referências 

ABNT: NBR 14714: Instalações Hidráulicas contra Incêndio sob Comando por Hidrantes e 
mangotinhos. 
ABNT:NBR 10897: Proteção contra Incêndio por Chuveiro Automático. 
ABNT:NBR 9441: Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio. 
ABNT: NBR 12615: Sistema de Combate a Incêndio por Espuma. 
ABNT:NBR 12693: Sistemas de Proteção por Extintores de Incêndio. 
BAHIA. Lei n.º 12.929 de 27 de dezembro de 2013. Código de Segurança Contra Incêndio 
e Pânico nas edificações e áreas de risco no Estado da Bahia. 
______. Decreto n.º 16.302, de 27 de agosto de 2015. Regulamento Estadual da Bahia 
Contra Incêndio e Pânico.  
______. Instruções Técnicas do CBMBA. 
NFPA 13 – Standard for the Instalation of Sprinkler Systems. 
NFPA 20 – Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire protection. 
NFPA 25 – Standard for the Inspection. Testing and Maintenance of Water Based Fire 
protection Systems. 
NFPA 72 – National Fire Alarm Code®. 
NR 23, da Portaria n.º 3.214, do Ministério do Trabalho: Proteção contra Incêndio para 
locais de Trabalho. 
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  Código 

                                         Disciplina 

Gestão de Sistema de Proteção ativa contra incêndio - 
Sistemas de proteção por chuveiros automáticos 

13.2                                     Área de Ensino 

SEGURANÇA 

MÓDULO Pré-requisito para 

II  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

2   2 8   8 

Ementa 

Sistemas de proteção por chuveiros automáticos. Sistemas de Proteção contra Incêndio 
utilizando água (edificações e empresas de alto risco – NBR 13714 vs NFPA 20). Revisão 
Geral dos fenômenos físicos e químicos relevantes. Apresentação dos sistemas ( 
hardware) comumente usados como bombas de incêndio, hidrantes, sprinklers e sistemas 
de detecção. Caracterização dos Sistemas Automáticos de Detecção. Dimensionamento 
dos Sistemas Automáticos de Detecção Modelagem da Resposta dos Sistemas 
Automáticos de Detecção. Caracterização dos Sistemas Automáticos de Detecção. 
Caracterização dos Sistemas Automáticos de Extinção. Dimensionamento dos Sistemas 
Automáticos de Extinção. Referências normativas nacionais e internacionais. 

Referências 

ABNT: NBR 14714: Instalações Hidráulicas contra Incêndio sob Comando por Hidrantes e 
mangotinhos. 
ABNT: NBR 10897- Proteção contra Incêndio por Chuveiro Automático. 
ABNT: NBR 9441 – Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio. 
ABNT: NBR 12615: Sistema de Combate a Incêndio por Espuma. 
ABNT: NBR 12693: Sistemas de Proteção por Extintores de Incêndio. 
BAHIA. Lei n.º 12.929 de 27 de dezembro de 2013. Código de Segurança Contra Incêndio 
e Pânico nas edificações e áreas de risco no Estado da Bahia. 
______. Decreto n.º 16.302, de 27 de agosto de 2015. Regulamento Estadual da Bahia 
Contra Incêndio e Pânico.  
______. Instruções Técnicas do CBMBA. 
NFPA 13 – Standard for the Instalation of Sprinkler Systems. 
NFPA 20 – Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire protection. 
NFPA 25 – Standard for the Inspection. Testing and Maintenance of Water Based Fire 
protection Systems. 
NFPA 72 – National Fire Alarm Code®. 
NR 23, da Portaria n.º 3214, do Ministério do Trabalho: Proteção contra Incêndio para 
locais de Trabalho. 
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  Código 

                                         Disciplina 

Gestão de Sistema de Proteção ativa contra incêndio - 
Detecção e alarme de incêndio 

13.3                                     Área de Ensino 

SEGURANÇA 

MÓDULO Pré-requisito para 

II  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

1   1 4   4 

Ementa 

Sistema de detecção, alarme e controle de fumaça. Revisão Geral dos fenômenos físicos 
e químicos relevantes. Apresentação dos sistemas (hardware) comumente usados como 
bombas de incêndio, hidrantes, sprinklers e sistemas de detecção. Caracterização dos 
Sistemas Automáticos de Detecção. Dimensionamento dos Sistemas Automáticos de 
Detecção Modelagem da Resposta dos Sistemas Automáticos de Detecção. 
Caracterização dos Sistemas Automáticos de Detecção. Caracterização dos Sistemas 
Automáticos de Extinção. Dimensionamento dos Sistemas Automáticos de Extinção. 
Referências normativas nacionais e internacionais. 

Referências 

ABNT: NBR 14714: Instalações Hidráulicas contra Incêndio sob Comando por Hidrantes e 
mangotinhos. 
ABNT: NBR 10897- Proteção contra Incêndio por Chuveiro Automático. 
ABNT: NBR 9441 – Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio. 
ABNT: NBR 12615: Sistema de Combate a Incêndio por Espuma. 
ABNT: NBR 12693: Sistemas de Proteção por Extintores de Incêndio. 
BAHIA. Lei n.º 12.929 de 27 de dezembro de 2013. Código de Segurança Contra Incêndio 
e Pânico nas edificações e áreas de risco no Estado da Bahia. 
______. Decreto n.º 16.302, de 27 de agosto de 2015. Regulamento Estadual da Bahia 
Contra Incêndio e Pânico.  
______. Instruções Técnicas do CBMBA. 
NFPA 13 – Standard for the Instalation of Sprinkler Systems. 
NFPA 20 – Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire protection. 
NFPA 25 – Standard for the Inspection. Testing and Maintenance of Water Based Fire 
protection Systems. 
NFPA 72 – National Fire Alarm Code®. 
NR 23, da Portaria n.º 3.214, do Ministério do Trabalho: Proteção contra Incêndio para 
locais de Trabalho. 
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  Código 

                                         Disciplina 

Gestão de Sistema de Proteção ativa contra incêndio - 
Controle de fumaça. 

 

13.4                                     Área de Ensino 

SEGURANÇA 

MÓDULO Pré-requisito para 

II  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

1   1 4   4 

Ementa 

Sistema de controle de fumaça Natural e Mecânico. Revisão Geral dos fenômenos físicos 
e químicos relevantes. Caracterização dos Sistemas de Controle de Fumaça e sua 
automação. Dimensionamento dos Sistemas de Controle de Fumaça Natural e Mecânico. 
Equipamentos dos Sistemas de Controle. Referências normativas nacionais e 
internacionais. 

Referências 

BAHIA. Lei n.º 12.929 de 27 de dezembro de 2013. Código de Segurança Contra Incêndio 
e Pânico nas edificações e áreas de risco no Estado da Bahia. 
______. Decreto n.º 16.302, de 27 de agosto de 2015. Regulamento Estadual da Bahia 
Contra Incêndio e Pânico.  
______. Instruções Técnicas do CBMBA. 
NFPA 92B – Guide for Smoke Management Systems in Mall, Atria, and Large Areas – 
1995 edition – Estados Unidos. 
Instrution Tecnique n.º 246 – Relative au dèssenfumage dans les établissements recevant 
du public – journal officie du 4 mai 1982 – França. 
Instrution Tecnique n.º 247 – Relative aux mécanis mes de déclenchement des dispositifis 
de fermeture résistant au feu ET de désengumage – journa officiel Du 4 mai 1982 – 
França. 
Instrution Tecnique n.º 263 – Relative à la construction et au désenfumage des volumes 
libres intérieurs dans les établisssements recevant du public – journa official du 7 février 
1995 et rectificatif au journal officiel de 11 de novembre 1995 – França. 
Règles relatives a La conception ET a l‟insrallation d‟exutores de fumeé ET de chaleur – 
edition mai07.2006.0 (Julho 2006) – França. 
DIN V 18232-5 Rauch-und Wärmefreihaltung – Teil 5:Maschinelle RauChabzugsanlagen 
(MRA) – Alemanha. 
BOCA (Building Official & Cod Administrators Internacional, Country Club Hills, edição 
1999 – National Building Code – Illinois – USA). 
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  Código 

                                         Disciplina 

Gestão de Sistema de Proteção ativa contra incêndio - 
Gerenciamento dos recursos móveis de combate a incêndio 

(viaturas, canhões e acessórios). 

13.5                                     Área de Ensino 

SEGURANÇA 

MÓDULO Pré-requisito para 

II  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

1   1 4   4 

Ementa 

Estudo do Gerenciamento dos recursos móveis de combate a incêndio (viaturas, canhões 
e acessórios). 

Referências 

ABNT: NBR 14714: Instalações Hidráulicas contra Incêndio sob Comando por Hidrantes e 
mangotinhos. 
ABNT: NBR 9441 – Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio. 
ABNT: NBR 10897- Proteção contra Incêndio por Chuveiro Automático. 
ABNT: NBR 12615: Sistema de Combate a Incêndio por Espuma. 
ABNT: NBR 12693: Sistemas de Proteção por Extintores de Incêndio. 
BAHIA. Lei n.º 12.929 de 27 de dezembro de 2013. Código de Segurança Contra Incêndio 
e Pânico nas edificações e áreas de risco no Estado da Bahia. 
______. Decreto n.º 16.302, de 27 de agosto de 2015. Regulamento Estadual da Bahia 
Contra Incêndio e Pânico.  
______. Instruções Técnicas do CBMBA. 
NFPA 13 – Standard for the Instalation of Sprinkler Systems. 
NFPA 20 – Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire protection. 
NFPA 25 – Standard for the Inspection. Testing and Maintenance of Water Based Fire 
protection Systems. 
NFPA 72 – National Fire Alarm Code®. 
NR 23, da Portaria n.º 3214, do Ministério do Trabalho: Proteção contra Incêndio para 
locais de Trabalho. 
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  Código 

                                         Disciplina 

Gestão de Sistema de Proteção ativa contra incêndio - Riscos 
Especiais. Sistemas de Proteção Contra Incêndio por Gases. 

 

13.6                                     Área de Ensino 

SEGURANÇA 

MÓDULO Pré-requisito para 

II  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

1   1 4   4 

Ementa 

Agentes alternativos ao Halon 1301. Sistemas de prevenção e proteção contra incêndio 
de acordo com a NFPA 2001. 

Referências 

BAHIA. Lei n.º 12.929 de 27 de dezembro de 2013. Código de Segurança Contra Incêndio 
e Pânico nas edificações e áreas de risco no Estado da Bahia. 
______. Decreto n.º 16.302, de 27 de agosto de 2015. Regulamento Estadual da Bahia 
Contra Incêndio e Pânico.  
______. Instruções Técnicas do CBMBA. 
BEYLER, C.L. Fire Chemistry. John Wiley and Sons, New York, 1995. 
DRYSDALE, D. An Introduction to Fire Dynamics. John Wiley,Chichester, UK, 1985. 
NFPA 2001 – Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems. 
HOLMAN, J.P. Heat Transfer. 7th Edition, Macgraw-Hill, 1990. 
The SFPE Handbook. Society of Fire protection Engineers, Boston, MA, USA. 
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  Código 

                                         Disciplina 

Gestão de Sistema de Proteção ativa contra incêndio - 
Armazenamento e proteção de líquidos combustíveis e inflamáveis (NBR 

17505). Líquido gerador de espuma (NBR + NFPA). 

13.7                                     Área de Ensino 

SEGURANÇA 

MÓDULO Pré-requisito para 

II  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

2   2 8   8 

Ementa 

Espuma como agente extintor, câmaras de espuma, cálculo da quantidade de espuma em 
função do produto e diâmetro dos tanques de armazenamento. 

Referências 

ABNT: NBR 12615: Sistema de combate por espuma. 
ABNT: NBR 17505-7: Armazenagem de líquidos inflamáveis e combustíveis. 
BAHIA. Lei n.º 12.929 de 27 de dezembro de 2013. Código de Segurança Contra Incêndio 
e Pânico nas edificações e áreas de risco no Estado da Bahia. 
______. Decreto n.º 16.302, de 27 de agosto de 2015. Regulamento Estadual da Bahia 
Contra Incêndio e Pânico.  
______. Instruções Técnicas do CBMBA. 
NFPA 11- Standard for Low, Medium an High Expansion Form. 
HOLMAN, J.P. Heat Transfer. 7th Edition, Macgraw-Hill, 1990. 
The SFPE Handbook. Society of Fire protection Engineers, Boston, MA, USA. 
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  Código 

                                         Disciplina 
Gestão de Sistema de Proteção passiva contra incêndio - Análise e 

segurança à vida dos ocupantes das edificações.  

14.1                                     Área de Ensino 

SEGURANÇA 

MÓDULO Pré-requisito para 

II  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

6   6 16   16 

Ementa 

Análise e segurança à vida dos ocupantes das edificações (rotas de fuga e saídas de 
emergência). Comportamento das pessoas ao fogo e à fumaça. Segurança de edifícios 
em situação de incêndio. Proteção ativa e passiva. Características dos Sistemas 
mecânicos de controle de fumaça. Caracterização e Dimensionamento das Saídas de 
Emergência. Elevadores de emergência. Iluminação de Emergência. Novas Tecnologias.  

Referências 

BAHIA. Lei n.º 12.929 de 27 de dezembro de 2013. Código de Segurança Contra Incêndio 
e Pânico nas edificações e áreas de risco no Estado da Bahia. 
______. Decreto n.º 16.302, de 27 de agosto de 2015. Regulamento Estadual da Bahia 
Contra Incêndio e Pânico.  
______. Instruções Técnicas do CBMBA. 
BEYLER, C.L. Fire Chemistry. John Wiley and Sons, New York, 1995. 
DRYSDALE, D. An Introduction to Fire Dynamics. John Wiley,Chichester, UK, 1985. 
FRIEDMAN, R. Theory of Fire Extinguishment. Fire Protection Handbook ed. A.E. Cote, 
17th ed, Ch. 1-6. NFPA, Quincy, MA, USA, 1991. 
HOLMAN, J.P. Heat Transfer. 7th Edition, Macgraw-Hill, 1990. 
The SFPE Handbook. Society of Fire protection Engineers, Boston, MA,USA. 
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  Código 

                                         Disciplina 
Gestão de Sistema de Proteção passiva contra incêndio - 

Instalações Elétricas em Atmosferas Explosivas 

14.2                                     Área de Ensino 

SEGURANÇA 

MÓDULO Pré-requisito para 

II  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

2   2 8   8 

Ementa 

Áreas Classificadas, equipamentos intrinsicamente seguros, equipamentos a prova de 
explosão. Zonas 0, 1 e 2, Classe 1, Divisão 1. 

Referências 

ABNT: NBR 5363 – Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas. Invólucros à 
prova de explosão. Tipo de proteção “d” – Especificação. 
ABNT: NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão – procedimento. 
ABNT: NBR 5420 – Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas – Invólucros com 
pressurização ou diluição contínua – Tipo de proteção “p” – Especificação. 
ABNT: NBR 5456 – Eletricidade Geral – Terminologia. 
BAHIA. Lei n.º 12.929 de 27 de dezembro de 2013. Código de Segurança Contra Incêndio 
e Pânico nas edificações e áreas de risco no Estado da Bahia. 
______. Decreto n.º 16.302, de 27 de agosto de 2015. Regulamento Estadual da Bahia 
Contra Incêndio e Pânico.  
______. Instruções Técnicas do CBMBA. 
IEC 79-5: Sand-filed apparatus. 
IEC 79-10: Classification of hazardous areas. 
IEC 79-13: Construction and use of rooms or buildings protected by pressurization. 
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  Código 

                                         Disciplina 
Sistema de Comando de Incidentes - Elementos do sistema de gestão de 

emergências. 

15.1                                     Área de Ensino 

SEGURANÇA 

MÓDULO Pré-requisito para 

II  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

2   2 8   8 

Ementa 

Elementos do sistema de gestão de emergências. Comprometimento do líder. 
Conformidade legal às normas técnicas. Capacitação e desempenho. Procedimentos e 
normas. Integridade dos ativos. Gerenciamento de mudanças. Gerenciamento de perigos 
e riscos. Plano de emergência. Auditoria do sistema. 

Referências 

BAHIA. Lei n.º 12.929 de 27 de dezembro de 2013. Código de Segurança Contra Incêndio 
e Pânico nas edificações e áreas de risco no Estado da Bahia. 
______. Decreto n.º 16.302, de 27 de agosto de 2015. Regulamento Estadual da Bahia 
Contra Incêndio e Pânico.  
______. Instruções Técnicas do CBMBA. 
BEYLER, C.L. Fire Chemistry. John Wiley and Sons, New York, 1995. 
DRYSDALE, D. An Introduction to Fire Dynamics. John Wiley,Chichester, UK, 1985. 
HOLMAN, J.P. Heat Transfer. 7th Edition, Macgraw-Hill, 1990. 
Process Safety Management (PSM) OSHA, Normas da NFPA. 
Risk Based Process Safety Management (CCPS). 
The SFPE Handbook. Society of Fire protection Engineers, Boston, MA,USA. 
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  Código 

Disciplina 
Sistema de Comando de Incidentes – Teoria geral e aplicação nos 

principais eventos adversos. 

15.2                                     Área de Ensino 

SEGURANÇA 

MÓDULO Pré-requisito para 

II  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

4   4 16   16 

Ementa 

Caracterização dos integrantes de um sistema de comandos e incidentes sua 
organização, administração, funcionamento de seus componentes e os documentos 
necessários. 

Referências 

Apostila de SCI – SENASP – Ministério da Justiça – 2009. 
CASTRO, Antônio Luiz Coimbra de. Manual de Desastres: Desastres Naturais. Brasília: 
Departamento de Defesa Civil, 2003.v.I  
CIPRIANO, Zevir Anibal. Cinotecnia e cinocultura em aprimoramento no âmbito do Corpo de 
Bombeiros Militar de Santa Catarina. BOMBEIROS Anjos da Vida. São Paulo, n. 12, p. 20 e 21, 
jul/ ago/ set. 2012.  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA. Dtz POP Nr10 CmdoG. Normas 
gerais para o funcionamento do serviço de busca, resgate e salvamento com cães pelo CBMSC. 
Santa Catarina, 2009.  
CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. Manual de 
Salvamento Terrestre. 1. ed. Vol. 1. São Paulo, 2006.  
TOMINAGA, Lidia Keiko. Desastres Naturais: por que ocorrem. In: Tominaga, Lidia Keiko; 
Santoro, Jair; Amaral, Rosângela; (orgs). Desastres Naturais: conhecer para prevenir. 
São Paulo: Instituto Geológico, 2009. 
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  Código 

                                         Disciplina 

Gestão de Atividades técnicas em bombeiro militar - Sistema 
de Gerenciamento de Análise de Projetos e de Vistorias. 

16.1                                     Área de Ensino 

SEGURANÇA 

MÓDULO Pré-requisito para 

II  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

1   1 4   4 

Ementa 

Procedimentos Administrativos para gerenciamento do processo. Fluxos e tramitações 
documentais. Sistemas informatizados de gerenciamento. Ferramentas Gerenciais. 
Análise de Fluxo. Relatórios Estatísticos. 

Referências 

BAHIA. Lei n.º 12.929 de 27 de dezembro de 2013. Código de Segurança Contra Incêndio 
e Pânico nas edificações e áreas de risco no Estado da Bahia. 
______. Decreto n.º 16.302, de 27 de agosto de 2015. Regulamento Estadual da Bahia 
Contra Incêndio e Pânico.  
______. Instruções Técnicas do CBMBA. 
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  Código 

                                         Disciplina 
Gestão de Atividades técnicas em bombeiro militar - Análise e 
gerenciamento de riscos de vazamentos, incêndios e explosões. 

16.2                                     Área de Ensino 

SEGURANÇA 

MÓDULO Pré-requisito para 

II  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

2   2 8   8 

Ementa 

Análise e gerenciamento de riscos de vazamentos, incêndios e explosões. Introdução. 
Análise Preliminar do Risco. Definição de limiares de risco. Métodos de análise de risco. 
Sistemas de Suporte de decisão. Apresentação de alguns modelos integrados de 
simulação do desenvolvimento do incêndio e evacuação do edifício. Modelos 
Computacionais de evolução de temperaturas e movimento de produtos tóxicos. 

Referências 

ABNT: NBR 17505-7: Armazenagem de líquidos inflamáveis e combustíveis. 
ABNT: NBR 5363: Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas. Invólucros à prova 
de explosão. Tipo de proteção “d” – Especificação. 
BAHIA. Lei n.º 12.929 de 27 de dezembro de 2013. Código de Segurança Contra Incêndio 
e Pânico nas edificações e áreas de risco no Estado da Bahia. 
______. Decreto n.º 16.302, de 27 de agosto de 2015. Regulamento Estadual da Bahia 
Contra Incêndio e Pânico.  
______. Instruções Técnicas do CBMBA. 
NFPA 69 Standard on Explosion Prevention Systems. 
NFPA handbook on Fire Protection. 
ZALOSH, Robert Explosion protection. 
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  Código 

                                         Disciplina 
Gestão de Atividades técnicas em bombeiro militar - Inspeção de 
segurança contra incêndio e explosão. 

16.3                                     Área de Ensino 

SEGURANÇA 

MÓDULO Pré-requisito para 

II  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

2   2 8   8 

Ementa 

Inspeção de segurança contra incêndio e explosão. O papel do auditor, tecnicas de 
abordagem. Diferenças entre inspeção e auditoria. O relatório de conformidade. 

Referências 

BAHIA. Lei n.º 12.929 de 27 de dezembro de 2013. Código de Segurança Contra Incêndio 
e Pânico nas edificações e áreas de risco no Estado da Bahia. 
______. Decreto n.º 16.302, de 27 de agosto de 2015. Regulamento Estadual da Bahia 
Contra Incêndio e Pânico.  
______. Instruções Técnicas do CBMBA. 
DUPONT Third Party Fire Safety Audit. 
NFPA 25: Standard on Inspection, test and mainteance of Fire Protection Systemsn 
Annual Reports of insurance companies. 
NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. 
NORMAS TÉCNICAS DA NFPA. 
NORMAS REGULAMENTADORAS – NR 23. 
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  Código 

                                Disciplina 
Gestão de Atividades técnicas em bombeiro militar - Plano de ação 
de emergência e resgate. 

16.4                                     Área de Ensino 

SEGURANÇA 

MÓDULO Pré-requisito para 

II  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

2   2 8   8 

Ementa 

Plano de ação de emergência e resgate. Planejamento e gerenciamento de emergências, 
desastres e epidemias. Emergências químicas, biológicas e radioativas. Terrorismo. 
Epidemias. Procedimentos Operacionais padronizados em ações de emergências. 
Flexibilidade e contingências em planos de emergência. Metodologia e roteiro de 
elaboração do plano de ação de emergência e resgate. 

Referências 

OIT 174 – Acidentes Ampliados. 
NFPA 1600 – Standard on Disaster/ Emergency Management and Business Continuity 
programs. 
Incident Command System (ICS). 
CASTRO, Antônio Luiz Coimbra de. Manual de Desastres: Desastres Naturais. Brasília: 
Departamento de Defesa Civil, 2003. V. I. 
CIPRIANO, Zevir Anibal. Cinotecnia e cinocultura em aprimoramento no âmbito do Corpo 
de Bombeiros Militar de Santa Catarina. BOMBEIROS Anjos da Vida. São Paulo, n. 12, p. 
20 e 21, jul/ ago/ set. 2012.  
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  Código 

                                         Disciplina 

Gestão de Defesa Civil. 

17                                     Área de Ensino 

SEGURANÇA 

MÓDULO Pré-requisito para 

II  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

6   6 6   24 

Ementa 

Estudo e interpretação dos conhecimentos básicos e atividades de Defesa Civil em suas 
diversas fases, e sua legislação em vigor. Gestão Pública em Segurança Contra Incêndio 
e Pânico e Defesa Civil na Bahia e seus desdobramentos. O Sistema de Defesa Civil 
Brasileiro, história e funcionalidades. 

Referências 

Manual de Defesa Civil - CEDEC - SP. 
Polígrafo de Defesa Civil - CEDEL - PR. 
Manual do Ministério da Agricultura - Grandes Calamidades Brasileiras. 
Manual APPEL - Alerta e preparação de comunidades para emergências locais. 
BRASIL. Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 
______. Secretaria Nacional de Defesa Civil. Disponível em: 
http://www.defesacivil.gov.br/sindec/index.asp. Acesso em 20 de julho de 2009.  
Dalbosco, Valmir. Plano de Contingência em Situação de Enchente - Celesc Distribuição 
SA - Agência Regional de Blumenau. Blumenau, 2006.  
Kistenmacher, Altair. Plano de enchente - Prefeitura Municipal de Blumenau – 
Departamento de Defesa Civil. Blumenau, 2008.  
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MÓDULO III – TCC 

 
 

  Código 

                                         Disciplina 
Metodologia da Pesquisa Aplicada. 

18                                     Área de Ensino 
TCC 

MÓDULO Pré-requisito para 
III  

Créditos Carga horária 
Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

6   6 24   24 
Ementa 

A disciplina objetiva estudar os métodos concernentes à pesquisa científica, fazendo o 
estudante inquirir de modo crítico as atividades intelectuais de cunho acadêmico. Para 
tanto, entrar-se-á em problematizações, tais como: a linguagem e comunicação científica; 
técnicas e métodos de pesquisa; normas gerais para produção de textos da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas. Além disso, enfocaremos na disciplina os elementos 
constitutivos da monografia. 

Referências 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo, 
Cortez, 2007. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 
científica. 3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 1991.  
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e 
iniciação à    pesquisa. 26. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.  
BOAVENTURA, Edivaldo M. Como ordenar as idéias. 5. ed. São Paulo: Ática, 1997.   
CHASSOT, Áttico. A ciência através dos tempos. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004.  
PEREIRA, J.M., Manual de metodologia da pesquisa científica. 2ª edição. Editora 
Atlas. 2010.   
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  Código 
                                         Disciplina 

TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO – TCC. 

19                                     Área de Ensino 
TCC 

MÓDULO Pré-requisito para 

III  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teórico Práticos Estágio Total 

4 1  5 16 4  20 

Ementa 

Orientação metodológica e de conteúdo para elaboração do TCC. Apresentação oral do 
TCC para avaliação por banca de examinadores. 

Referências 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo, 
Cortez, 2007. 
LUBISCO, Nídia Maria Lienert; VIEIRA, Sônia Chagas. Manual de estilo acadêmico: 
trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses. Salvador: EDUFBA, 2007. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 
científica. 3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 1991.  
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e 
iniciação à    pesquisa. 26. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.  
BOAVENTURA, Edivaldo M. Como ordenar as idéias. 5. ed. São Paulo: Ática, 1997. 
CHASSOT, Áttico. A ciência através dos tempos. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004. 
PEREIRA, J.M., Manual de metodologia da pesquisa científica. 2ª edição. Editora 
Atlas. 2010.  
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