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MÉTODO E MATERIAIS

Pesquisa-ação diante da responsabilidade na inclusão
da disciplina em todas as matrizes curriculares das
Engenharias (harmonização a ser implantada em 2018)
na Instituição. A disciplina abordará:
• Prevenção e combate a incêndios: legislações;
• Segurança contra incêndio em edificações;
• Sistema de gestão da segurança contra incêndio;
• Relação entre perigo, risco e desastre;
• Tipos de desastres;
• Desastres naturais no Brasil;
• Relação entre desastres naturais e mudanças

climáticas;
• Mapeamento e Gestão de risco.

RESULTADOS ESPERADOS

Todos os ingressantes nos cursos de Engenharia da
Instituição a partir do próximo ano (são mais de 1500
vagas disponíveis nas diversas especialidades nas suas
unidades) estarão em processo de aprendizagem diante
do conteúdo proposto a disciplina. A figura a seguir,
apresenta o fluxo deste processo na disseminação do
conhecimento adquirido pelos alunos regularmente
matriculados.
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INTRODUÇÃO

O objetivo deste artigo é descrever a criação de uma
disciplina dedicada a atender uma legislação federal,
aplicado no UNISAL (Centro Universitário Salesiano de
São Paulo) para os cursos de Engenharia nas
modalidades disponiveis em suas unidades (Americana,
Campinas e Lorena), oferecida na modalidade EaD
(Ensino à Distância) com carga horária de 40h.

Art. 8º - Os cursos de graduação em Engenharia e
Arquitetura em funcionamento no País, em
universidades e organizações de ensino públicas e
privadas, bem como os cursos de tecnologia e de
ensino médio correlatos, incluirão nas disciplinas
ministradas conteúdo relativo à prevenção e ao
combate a incêndio e a desastres.

CONCLUSÃO

A inclusão de uma disciplina dedicada atendendo a Lei
13.425 quanto a obrigatoriedade perante ao processo
de harmonização das matrizes curriculares da
Instituição, espera-se expandir o conteúdo em questão
preparando a população para possíveis riscos quanto a
incêndios e desastres.
Como trabalhos futuros, propor a disponibilidade da
disciplina como curso de extensão a comunidade em
geral, estabelecer projeto de monitoramento de áreas
de riscos no âmbito regional e a criar programa de
brigadistas na instituição estudada.
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