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OBJETIVO
Este Plano de Ação tem por objetivo listar as ações necessárias no
desenvolvimento progressivo a acessibilidade que serão executadas pelos
Campi do IFC, de acordo com o apresentado pelo gestor da unidade. Para mais
detalhes, consultar os anexos de cada Campus. Neles estão descritos os itens e
suas ações, responsáveis e cronograma a ser executado.
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Segue por período – divididos em semestres – itens e suas ações, de cada
Campus:
Primeiro Semestre 2019
• Campus Abelardo Luz:
Mobiliário:
• Bebedouro: Regular os bebedouros;
• Assentos: Adquirir assento com identificação de atendimento preferencial
bem como para pessoa obesa;
• Interior das Salas: Elaborar projeto arquitetônico (layout);
Sanitário acessível ou boxe sanitário acessível:
• Boxe acessível: Elaborar projeto arquitetônico, hidrossanitário e elétrico;
• Sanitário coletivo: Elaborar projeto arquitetônico. E posteriormente os
complementares;
Sinalização de emergência:
• Elaborar projeto preventivo contra incêndio dos blocos;
• Campus Araquari:
Acessos à Edificação
•
•
•

Instalação de piso tátil alerta e direcional;
Instalação da sinalização;
Adequação das entradas;

• Campus Blumenau:
• Movimentação de mobiliário;
• Poda de árvores;
• Adequação do estacionamento;
• Instalação de piso tátil alerta;
• Instalação de sinalização nos degraus;
• Troca das maçanetas;
• Instalação de puxadores horizontais;
• Adequação de bacias sanitárias (troca ou elevação);
• Instalação de barras de apoio;
• Troca dos acionadores de descarga;
• Adequação de alturas dos lavatórios;
• Troca e adequação de espelhos e acessórios;
• Campus Brusque:
• Movimentação de mobiliário;
• Adequação ao projeto aprovado;
• Adequação de sinalização nas vagas;
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•
•
•
•
•
•

Faixa de sinalização na porta da biblioteca;
Sinalizações em braille;
Instalação de piso tátil de alerta;
Sinalizações informativas;
Mapa acessível;
Sinalização visual nas escadas;

• Campus Camboriú:
Bloco A – Administrativo, Atendimento e Restaurante:
• Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;
• Implantação de piso tátil interno;
Bloco B – Laboratórios:
• Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;
• Implantação de piso tátil interno;
Bloco C – Laboratórios e Cantina:
• Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;
• Implantação de piso tátil interno;
Bloco D – CEGAE, NAPNE, Salas de aula e laboratórios:
• Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;
• Implantação de piso tátil interno;
Bloco E – Biblioteca e Auditório:
• Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;
• Implantação de piso tátil interno;
Bloco F – Salas de Aula:
• Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;
• Implantação de piso tátil interno;
Bloco J – Salas de Aula:
• Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;
• Implantação de piso tátil interno;
Enfermaria:
• Elaboração dos projetos básicos do novo prédio que abrigará a biblioteca
e outras instalações como a enfermaria;
• Dotação Orçamentária;
Alojamento para alunos Semi-internos:
• Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;
• Implantação de piso tátil interno;
Alojamento para alunos Internos:
• Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;
• Implantação de piso tátil interno;
• Campus Concórdia:
Acessos à Edificação
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•
•
•

Instalação de piso tátil alerta e direcional;
Instalação da sinalização;
Adequação das entradas;

• Campus Fraiburgo:
Mobiliário
Bebedouro: Regular os bebedouros;
Assentos: Adquirir assento com identificação de atendimento preferencial
bem como para pessoa obesa;
• Interior das Salas: Elaborar projeto arquitetônico (layout);
Sanitário Acessível ou Boxe Sanitário Acessível
•
•

Boxe acessível: Elaborar projeto de adequação e complementares;
Sanitário coletivo: Elaborar projeto arquitetônico. E posteriormente os
complementares;
Sinalização de Emergência
•
•

•

Reavaliação dos equipamentos de prevenção;

• Campus Ibirama:
• Movimentação de mobiliário;
• Instalação de piso tátil alerta;
• Instalação de sinalização nos degraus;
• Troca das maçanetas;
• Instalação de puxadores horizontais;
• Adequação de bacias sanitárias (troca ou elevação);
• Instalação de barras de apoio;
• Adequação de alturas dos lavatórios;
• Troca e adequação de espelhos e acessórios;
• Campus Luzerna:
• Movimentação de mobiliário;
• Instalação de piso tátil alerta;
• Instalação de sinalização nos degraus;
• Troca das maçanetas;
• Adequação de bacias sanitárias (troca ou elevação);
• Adequação dos mictórios;
• Instalação de barras de apoio;
• Adequação de alturas dos lavatórios;
• Troca e adequação de espelhos e acessórios;
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• Reitoria:
• Movimentação de mobiliário;
• Continuação da adequação do estacionamento;
• Pintura das paredes;
• Instalação de piso tátil alerta;
• Adequação das calçadas;
• Instalação de piso tátil até o balção;
• Finalizar a disponibilização do mapa acessível;
• Reforma do piso e soleira de acesso;
• Implantação de sinalização tátil;
• Aquisição de assento para pessoas obesas;
• Aquisição de banco para troca de roupa;
• Campus Rio do Sul:
• Mobiliário: Bebedouro, regular os bebedouros;
• Assentos: Adquirir assento com identificação de atendimento preferencial
bem como para pessoa obesa;
• Boxe acessível: Elaborar projeto arquitetônico e hidrossanitário;
• Sanitário coletivo: Elaborar projeto arquitetônico. E posteriormente os
complementares;
• Sinalização de Emergência: Elaborar plantas arquitetônicas dos blocos
que não as possuem para posteriormente elaborar os complementares;
• Campus São Francisco do Sul:
•

Sanitários coletivos;

• Campus São Bento do Sul:
Calçada ou passeio público
• Acréscimo de tampa de concreto na caixa de passagem;
Sinalização
• Compra e instalação de placas para identificação de ambientes em altorelevo e com braile (atendendo as exigências da norma 9050/2015 e
manual do IFC);
• Compra de mapa acessível;
• Faixa de sinalização nas portas de vidro;
Mobiliário
• Simples movimentação de mobiliários;
• Substituição e acréscimo de bebedouro;
• Estudo e adequação dos balcões de atendimento do setor administrativo
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e biblioteca;
• Campus Santa Rosa do Sul:
• Movimentação de mobiliário;
• Instalação de piso tátil alerta;
• Instalação de sinalização nos degraus;
• Troca das maçanetas;
• Adequação de bacias sanitárias (troca ou elevação);
• Adequação dos mictórios;
• Instalação de barras de apoio;
• Adequação de alturas dos lavatórios;
• Troca e adequação de espelhos e acessórios;
• Campus Sombrio:
Calçada ou passeio público
• Reparos na calçada;
• Estudo de acessibilidade para piso tátil de alerta e direcional, guardacorpo e corrimão;
Acesso a edificação
• Adequar a sinalização da porta de vidro;
• Substituir as peças cerâmicas com danos;
Restaurante, copas e similares
• Centro de convivência: prever mesa com aprox. frontal;
• Campus Videira:
• Sanitários coletivos;
Segundo Semestre 2019
• Campus Abelardo Luz:
Restaurante, copas e similares
• Elaborar projeto arquitetônico para adequar a distribuição do mobiliário;
Sinalização
•

Identificar ambientes respeitando a identidade visual institucional;

• Campus Araquari:
Calçada ou passeio público
•
•
•

Construção de calçada;
Instalação de piso tátil;
Rebaixamento de guias para pedestre;
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Sinalização e sinalização de emergência
•

Instalação da sinalização;

• Campus Blumenau:
• Disponibilizar mapa acessível;
• Aplicar faixa de sinalização em vidros;
• Adequação de rampas;
• Adequação da escada do sobrado;
• Substituição de corrimãos e guarda-corpos;
• Identificação de assentos de uso preferencial;
• Reserva de espaço para cadeirante;
• Identificação de local para intérprete de libras;
• Campus Brusque:
• Ajuste das alturas dos vasos sanitários PNE;
• Adequação das dimensões de algumas entradas;
• Aplicar faixa de sinalização em vidros;
• Adequação de layout do DAP;
• Adequação de rampas pequenas internas;
• Adequação de corrimãos;
• Sinalização sonora no campus;
• Substituição de maçanetas;
• Identificação de local para intérprete de libras;
• Campus Camboriú:
1. Bloco A – Administrativo, Atendimento e Restaurante
• Reforma das instalações sanitárias;
Bloco D – CEGAE, NAPNE, Salas de aula e laboratórios
• Reforma das instalações sanitárias;
Enfermaria
• Licitação da obra da nova edificação e/ou adequação da enfermaria
existente, a critério da administração;
Alojamento para alunos Semi-internos
• Substituição dos sistemas de acionamento dos lavatórios;
• Campus Concórdia:
Calçada ou passeio público
• Construção de calçada;
• Instalação de piso tátil;
• Rebaixamento de guias para pedestre;
Sinalização e sinalização de emergência
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•

Instalação da sinalização;

• Campus Fraiburgo:
Restaurante, copas e similares
•

Elaborar projeto para relocação do mobiliário que contemple a norma
vigente;

Sinalização
•

Identificar ambientes respeitando a identidade visual institucional;

• Campus Ibirama:
• Disponibilizar mapa acessível;
• Corrigir faixa de sinalização em vidros;
• Adequação de rampa da biblioteca;
• Adequação de corrimãos e guarda-corpos;
• Adequação de calçadas;
• Campus Luzerna:
• Disponibilizar mapa acessível;
• Adequar a sinalização das portas de vidro;
•

Adequação de rampa/escada da biblioteca;

•

Adequação de calçadas;

• Reitoria:
• Instalação de sinalização nos degraus;
• Troca das maçanetas;
• Instalação de puxador horizontal;
• Troca das bacias sanitárias;
• Instalação de barras de apoio;
• Troca do acionador de descarga;
• Troca dos lavatórios;
• Troca e adequação de espelhos e acessórios;
• Aquisição de capacho adequado;
• Reforma da rede elétrica;
• Campus Rio do Sul:
Restaurante, Copa e similares;
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•

Elaborar projeto arquitetônico para adequar a distribuição do mobiliário e
aquisição de mesas acessíveis;

• Campus São Bento do Sul:
Mobiliário
• Adequação dos balcões de atendimento do setor administrativo e
biblioteca;
Edificação – circulação interna
• Movimentação ou retirada de mobiliário que esteja atrapalhando as rotas
acessíveis;
Iluminação
• Verificação do nível de iluminação dos ambientes com a utilização de
aparelho específico (luxímetro);
Sinalização de emergência
• Elaborar projeto;
• Campus Santa Rosa do Sul:
• Disponibilizar mapa acessível;
• Adequar a sinalização das portas de vidro;
•

Adequação de rampa/escada da biblioteca;

•

Adequação de calçadas;

• Campus Sombrio:
Mobiliário
• Bebedouro: Regular os bebedouros;
• Assentos: Adquirir assento com identificação de atendimento preferencial
bem como para pessoa obesa;
• Adequar o balcão de atendimento;
Biblioteca
• Elaborar projeto arquitetônico e complementares;
Primeiro Semestre 2020
• Campus Abelardo Luz:
Auditório e similares
• Elaborar projeto arquitetônico, elétrico, cabeamento estruturado,
preventivo contra incêndio;
Esquadrias
•

Elaborar projeto de sinalização visual e tátil;
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• Campus Araquari:
Circulação Interna
•
•

Instalação de piso tátil;
Adequação das larguras de circulação;

Estacionamento
•

Delimitação das vagas de estacionamento;

• Campus Blumenau:
• Adequação das calçadas;
• Instalação de piso tátil até o mapa acessível;
• Implantação de sinalização tátil;
• Aquisição de assento para pessoas obesas;
• Campus Brusque:
• Substituição da rampa da plataforma elevatória;
• Instalação de piso tátil até o mapa acessível;
• Substituição dos comandos das janelas;
• Instalação de molas hidráulicas;
• Substituição de descargas;
• Campus Camboriú:
Bloco A – Administrativo, Atendimento e Restaurante
• Adequação do mobiliário;
Bloco B – Laboratórios
• Reforma das instalações sanitárias;
Bloco C – Laboratórios e Cantina
• Reforma das instalações sanitárias;
Bloco F – Salas de Aula
• Substituição dos sistemas de acionamento dos lavatórios;
Bloco J – Salas de Aula
• Substituição dos sistemas de acionamento dos lavatórios;
• Campus Concórdia:
Circulação interna
• Instalação de piso tátil;
• Adequação das larguras de circulação;
Estacionamento
•

Delimitação das vagas de estacionamento;
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• Campus Fraiburgo:
Auditório e similares
• Elaborar projeto para relocação do mobiliário que contemple a norma
vigente;
Esquadrias
•

Elaborar projeto de adequação da sinalização visual e tátil as normas
vigentes;

• Campus Ibirama:
• Disponibilizar mapa acessível;
• Corrigir faixa de sinalização em vidros;
• Adequação de rampa da biblioteca;
• Adequação de corrimãos e guarda-corpos;
• Adequação de calçadas;
• Campus Luzerna:
• Adquirir assento com identificação de atendimento preferencial bem
como para pessoas obesas;
• Adequar alguns dos assentos do refeitório;
• Reitoria:
• Adequação da rampa;
• Adequação da escada;
• Aplicar faixa de sinalização em vidros;
• Troca da porta de duas folhas;
• Adequação dos comandos das janelas;
• Adequação dos bebedouros;
• Campus Rio do Sul:
Auditório e similares
• Elaborar projeto arquitetônico, elétrico, preventivo contra incêndio a fim
de adequações necessárias;
Esquadrias
• Elaborar projeto de sinalização visual e tátil;
• Campus São Bento do Sul:
Calçada ou passeio interno
• Elaboração de projeto para sinalização tátil direcional e alerta;
• Elaboração de projeto para o alargamento de alguns trechos da via de
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passeio interna;
Estacionamento
• Elaboração de projeto de sinalização;
Auditório e similares
• Elaborar projeto arquitetônico e complementares;
Esquadrias
• Adequação das maçanetas das portas;
• Adequação dos puxadores das janelas;
• Campus São Francisco do Sul:
•

Sanitário acessível;

•

Esquadrias;

• Campus Santa Rosa do Sul:
• Adquirir assento com identificação de atendimento preferencial bem
como para pessoas obesas;
• Adequar alguns dos assentos do refeitório;
• Campus Sombrio:
Auditório e similares
• Elaborar projeto arquitetônico para definição de assentos e iluminação.
Sinalização de emergência
• Instalar os itens indicados em projeto preventivo contra incêndio;
• Campus Videira:
• Acessos à edificação;
•

Sanitário acessível;
Segundo Semestre 2020

• Campus Abelardo Luz:
Bibliotecas
• Elaborar projeto arquitetônico, elétrico e de rede lógica;
Acesso a edificação
•
•

Adequar a sinalização da porta de vidro, presente no bloco salas de aula;
Elaborar projeto de acessibilidade;

• Campus Araquari:
Esquadrias
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• Análise da altura do peitoril das janelas e adequação, caso couber;
• Instalação da sinalização;
• Adequação nas dimensões das portas;
• Campus Blumenau:
• Aquisição de assento para pessoas obesas;
• Campus Brusque:
• Instalação de alarme sonoro nos sanitários PNE;
• Campus Camboriú:
Bloco J – Salas de Aula
• Aquisição da rampa de acesso ao segundo pavimento;
Alojamento para alunos Semi-internos
• Aquisição da plataforma elevatória;
• Campus Concórdia:
Esquadrias
•
•
•

Análise da altura do peitoril das janelas e adequação, caso tenha-se
necessidades;
Instalação da sinalização;
Adequação nas dimensões das portas;

• Campus Fraiburgo:
Bibliotecas
Elaborar projeto para relocação do mobiliário que contemple a norma
vigente;
Acesso a edificação
•

•

Adequar a sinalização da porta de vidro, presente no acesso principal;

•

Elaborar projeto de acessibilidade;

• Campus Ibirama:
•

Adequação dos comandos das janelas;

• Campus Luzerna:
• Projetar e implementar estacionamento destinado a pessoas idosas e demais portadores de necessidades especiais;
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•

Adequar e efetuar novas compras de bebedouros acessíveis;

•

Adequação dos comandos das janelas;

• Reitoria:
• Identificação de assentos de uso preferencial;
• Reserva de espaço para cadeirante;
• Substituição do corrimão e guarda-corpo;
• Identificação de local para intérprete de libras;
• Reforma para separação dos sexos;
• Campus Rio do Sul:
Bibliotecas
• Elaborar projeto arquitetônico, elétrico e de rede lógica;
Acesso à Edificação
• Elaborar projeto de acessibilidade;
• Campus São Bento do Sul:
Calçada ou passeio público
• Adequação do passeio público;
Calçada ou passeio interno
• Projeto para adequação do passeio interno;
Estacionamento
• Adequação do estacionamento;
Auditório
• Adequação do auditório;
Sanitários
• Acréscimo para sanitário acessível: elaborar projeto arquitetônico e
complementares;
• Acréscimo de mictório acessível, adequação dos vãos dos boxes e
adequação das pias: elaborar projeto arquitetônico e complementares;
• Campus Santa Rosa do Sul:
• Projetar e implementar estacionamento destinado a pessoas idosas e demais portadores de necessidades especiais;
• Adequar e efetuar novas compras de bebedouros acessíveis;
•

Adequação dos comandos das janelas;

• Campus Sombrio:
Estacionamento
• Elaborar projeto para estacionamento destinado as pessoas idosas;
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Esquadrias
• Elaborar projeto de sinalização visual e tátil;
Primeiro Semestre de 2021
• Campus Abelardo Luz:
Iluminação
• Elaborar projeto elétrico;
Calçada ou passeio público
•

Elaborar projeto de urbanização;

Estacionamento
•

Elaborar projeto de pavimentação;

• Campus Araquari:
Sanitários coletivos
•
•
•
•
•

Instalação das barras de apoio;
Instalação da sinalização;
Instalação de banco articulável;
Adequação nas alturas dos acessórios;
Adequação no box de chuveiro acessível;

Interior das salas
•

Adequação de layout com disposição dos móveis para circulação
conforme norma;

• Campus Blumenau:
• Adequação dos comandos das janelas;
• Adequação dos bebedouros;
• Campus Brusque:
• Ajuste de altura de espelhos;
• Adequação dos bebedouros;
• Campus Concórdia:
Sanitários coletivos
•
•
•

Instalação das barras de apoio;
Instalação da sinalização;
Instalação de banco articulável;
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•
•

Adequação nas alturas dos acessórios;
Adequação de box de chuveiros acessível;

Interior das salas
•

Adequação de layout com disposição dos móveis para circulação
conforme norma;

• Campus Fraiburgo:
Iluminação
•

Estudo preliminar e elaboração de projeto por profissional técnico
habilitado;
Calçada ou passeio público;

•

Elaborar projeto de urbanização;

• Campus Ibirama:
•

Adequação dos bebedouros;

• Campus Luzerna:
•

Elaborar e implementar projeto de sinalização visual e tátil;

•

Instalação de piso tátil até o mapa acessível;

• Campus Reitoria:
• Adequação dos mictórios;
• Adequação do balcão de atendimento;
• Compra de balcão de atendimento;
• Adequação dos móveis da copa;
• Campus Rio do Sul:
• Iluminação: Elaborar projeto elétrico;
• Calçada ou Passeio Público: elaborar projeto de urbanização;
• Estacionamento: elaborar projeto de pavimentação;
• Campus São Bento do Sul:
Iluminação
• Adequar iluminação conforme indicação de estudo / projeto;
Sinalização de emergência
• Elaborar projeto;
Acesso às edificações
• Elaborar estudo para verificar a necessidade de adequar a inclinação da
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•

rampa de acesso principal (monumental);
Elaborar estudo para o redimensionamento dos degraus do conjunto de
escadas próximo à guarita;

• Campus São Francisco do Sul:
•

Escadas;

•

Acessos às edificações;

•

Iluminação, sinalização de emergência e comunicação visual;

• Campus Santa Rosa do Sul:
•

Elaborar e implementar projeto de sinalização visual e tátil;

•

Instalação de piso tátil até o mapa acessível;

• Campus Sombrio:
Edificação – Circulação Interna
• Elaborar projeto luminotécnico;
• Elaborar projeto de acessibilidade;
• Campus Videira:
• Esquadrias;
•

Sinalização.
Segundo Semestre de 2021

• Campus Abelardo Luz:
Edificação – Circulação Interna
•
•

Elaborar projeto luminotécnico;
Elaborar projeto de acessibilidade;

• Campus Araquari:
Sanitários acessíveis
•
•
•
•
•

Adequação da acessibilidade;
Instalação de sinalização;
Instalação das barras de apoio;
Adequação das distâncias dos acessórios;
Construção de entradas independentes dos sanitários acessíveis;
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• Campus Blumenau:
• Instalação de alarme sonoro e visual;
• Reforma para separação dos sexos;
• Campus Brusque:
• Ajuste da dimensão de entrada da plataforma;
• Campus Concórdia:
Sanitários acessíveis
• Adequação da acessibilidade;
• Instalação de sinalização;
• Instalação das barras de apoio;
• Adequação das distâncias dos acessórios;
Construção de entradas independentes dos sanitários acessíveis;
• Reitoria:
• Realocação de postes;
• Acessibilidade ao mezanino;
• Adequação do elevador;
• Campus Fraiburgo:
Edificação – circulação interna
• Elaborar projeto luminotécnico;
• Elaborar projeto de acessibilidade;
• Campus Ibirama:
• Instalação de alarme sonoro e visual;
• Reforma para entrada exclusiva do sanitário acessível;
• Campus Luzerna:
• Boxe acessível: Elaborar projeto arquitetônico e seus complementares;
• Sanitário coletivo: Elaborar projeto arquitetônico e seus complementares.
• Campus Rio do Sul
Edificação – Circulação Interna
• Elaborar projeto luminotécnico;
•

Elaborar projeto acessibilidade;
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• Campus São Bento do Sul:
Sanitários
• Adequação dos sanitários;
• Adequação dos acessórios;
Acesso às Edificações
• Adequação da rampa de acesso principal (monumental);
• Adequação das demais rampas;
• Adequação das escadas;
Edificação – Circulação Interna
• Execução de elemento de proteção na projeção das escadas do pátio
descoberto da Bloco Administrativo Pedagógico;
• Adequação de sinalização tátil e de alerta;
• Adequação de contraste entre mobiliários e planos de fundo;
• Campus Santa Rosa do Sul:
• Boxe acessível: Elaborar projeto arquitetônico e seus complementares;
• Sanitário coletivo: Elaborar projeto arquitetônico e seus complementares;
• Campus Sombrio:
Sanitário acessível ou boxe sanitário acessível
• Boxe acessível: Elaborar projeto arquitetônico e seus complementares;
• Sanitário coletivo: Elaborar projeto arquitetônico e seus complementares;
Iluminação
• Elaborar projeto elétrico;
Primeiro Semestre de 2022
• Campus Araquari:
Rampas
•

Construção de rampas nos locais identificados com grande desnível
interno;

Escadas
•
•

Adequação nas dimensões e corrimãos;
Instalação da sinalização;

Bebedouros
•
•

Mobilizar bebedouros para locais adequados;
Adequação do equipamento, principalmente altura;
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Assentos
•
•
•

Instalar espaço (M.R.) ao lado dos assentos fixos em rotas acessíveis,
medindo 0,80 x 1,20 m;
Instalar assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo
Internacional de Acesso;
Instalar assento para pessoa obesa (5% com no mínimo um);

• Campus Blumenau:
• Adequação dos mictórios;
• Adequação do balcão de atendimento;
• Compra de balcão de atendimento;
• Adequação dos móveis da copa;
• Campus Brusque:
• Adequação do balcão de atendimento;
• Compra de balcão de atendimento;
• Adequação dos móveis da copa;
• Campus Concórdia:
Rampas
•

Construção de rampas nos locais identificados com grande desnível
interno;

Escadas
•
•

Adequação nas dimensões e corrimãos;
Instalação da sinalização;

Bebedouros
•
•

Mobilizar bebedouros para locais adequados;
Adequação do equipamento, principalmente altura;

Assentos
•
•
•

Instalar espaço (M.R.) ao lado dos assentos fixos em rotas acessíveis,
medindo 0,80 x 1,20 m;
Instalar assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo
Internacional de Acesso;
Instalar assento para pessoa obesa (5% com no mínimo um);

• Campus Ibirama:
•

Adequação dos mictórios;

•

Adequação do balcão de atendimento;
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•

Compra de balcão de atendimento;

• Campus Luzerna:
• Instalação de alarme sonoro e visual;
• Elaborar e implementar projeto luminotécnico;
• Campus São Bento do Sul:
Calçada ou passeio interno
• Adequação do passeio interno;
Esquadrias
• Estudo para a adequação da largura livre das portas;
• Estudo para verificar a necessidade de adequação do peitoril das janelas
para atendimento do cone visual;
Vestiário
• Adequação dos vestiários;
• Campus São Francisco do Sul:
•

Auditório;

•

Rampas;

•

Circulações internas;

•

Calçada ou passeio público;

•

Assentos;

•

Balcões;

•

Bebedouros;

• Campus Santa Rosa do Sul:
• Instalação de alarme sonoro e visual;
• Elaborar e implementar projeto luminotécnico;
• Campus Videira:
•

Circulação interna;

•

Escadas;

•

Bebedouros;

•

Auditório;
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•

Estacionamento;

•

Assentos fixos;

•

Balcões;

•

Restaurantes (Cantina e Refeitório);

•

Rampas;

•

Interiores;

•

Calçada e passeio público;

•

Elevador;

•

Biblioteca;

•

Telefone público;
Segundo Semestre de 2022

• Campus Araquari:
Vestiários
•

Adequação dos vestiários conforme levantamento em laudo-padrão do
Bloco C, Ginásio e CPCCV;

Balcões
•

Adequação dos balcões no Bloco A, Bloco D e Almoxarifado;

Auditório
•
•
•
•
•
•
•

Instalar assento para Pessoa Obesa;
Instalar locais destinados a Pessoa com Cadeira de Rodas e os assentos
para Pessoa com Mobilidade Reduzida;
Instalar a sinalização;
Sinalização visual e sonora nas saídas de emergência;
Acesso, através de rampa ou equipamento eletromecânico para o usuário
de cadeira de rodas, ao palco;
Sinalização tátil de alerta no piso;
Local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado
com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva
(surdez);

Bibliotecas
•
•

Instalar 5% dos terminais de consulta acessíveis;
Adequação das prateleiras;

Refeitório
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•

Instalação e/ou adequação de mesas, em mesas acessíveis para usuários
de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA;

• Campus Blumenau:
• Realocação de poste;
• Adequação de dimensões da plataforma elevatória;
• Campus Brusque:
1. Adequação das dimensões da escada da biblioteca;
2. Inclusão de sanitário PNE para segundo sexo;
• Campus Concórdia:
Vestiários
•

Adequação dos vestiários;

Balcões
•

Adequação de balcões para deixá-los acessíveis;

Auditório
•
•
•
•
•
•
•

Instalar assento para Pessoa Obesa;
Instalar locais destinados a Pessoa com Cadeira de Rodas e os assentos
para Pessoa com Mobilidade Reduzida;
Instalar sinalização (visual, tátil, e sonora);
Sinalização visual e sonora nas saídas de emergência;
Acesso, através de rampa ou equipamento eletromecânico para o usuário
de cadeira de rodas, ao palco;
Sinalização tátil de alerta no piso;
Local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado
com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva
(surdez);

Bibliotecas
•
•
•

Instalar 5% dos terminais de consulta acessíveis;
Adequação das prateleiras;
Adequar banheiros;

Refeitório
•

Instalação e/ou adequação de mesas, em mesas acessíveis para usuários
de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA;
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• Campus Ibirama:
• Realocação de poste;
• Urbanização do estacionamento;
• Campus Luzerna:
• Adequação do balcão de atendimento;
• Compra de balcão de atendimento;
• Campus São Bento do Sul:
Esquadrias
• Adequação da largura livre das portas;
• Adequação dos comandos das janelas, maçanetas e molas hidráulicas e
puxadores;
Biblioteca
• Adequação da Biblioteca;
Restaurante, copas e similares
• Projeto de móveis planejados para copa do DAP;
• Adequação da copa do DAP;
• Adequação do Refeitório;
Mobiliário
• Adequação do telefone público;
• Compra de mobiliário acessível (carteiras, mesas, etc.);
• Campus Santa Rosa do Sul:
• Adequação do balcão de atendimento;
• Compra de balcão de atendimento;
Conclusão
As atividades aqui definidas deverão estar vinculadas conforme sua natureza
de despesa aos seguintes planos internos:
Gestão – L20RLP0100E
Reformas – L20RLP4300E
Mobiliários e Equipamentos - L20RLP6000E

Página 25 de 25

Rua das Missões, 100 – Ponta Aguda
Blumenau/SC – CEP: 89.051-000
(47) 3331-7800 / gabinete@ifc.edu.br

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 01/04/2019
PLANO DE AÇÃO Nº 1/2019 - PRODIN/REI (11.01.18.74)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 01/04/2019 18:21 )
JOSE LUIZ UNGERICHT JUNIOR

(Assinado digitalmente em 01/04/2019 17:50 )
SONIA REGINA DE SOUZA FERNANDES

PRO-REITOR(A)
1331436

REITOR
1757038

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.ifc.edu.br/documentos/ informando seu número: 1,
ano: 2019, tipo: PLANO DE AÇÃO, data de emissão: 01/04/2019 e o código de verificação: dd07324f57

