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1 OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos para a gestão de acesso às chaves dos espaços da

Escola de Nutrição por usuários autorizados.

2 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

2.1 Cadastro de autorização de acesso aos espaços da Enut

O processo de autorização para utilização dos espaços da unidade (laboratórios,

secretarias, salas de aula, gabinetes de professores) se inicia pela Planilha de Acesso

às Chaves baseada no Termo de Utilização, o Cadastro de Acesso à Chave, a qual terá

as seguintes informações:

1. Nome Completo do Usuário

2. RG ou Número de RNM/RNE1

3. Número de Matrícula

4. Curso/ Vínculo de Pesquisa

5. Contato telefônico e Email

6. Orientador Responsável

7. Local de Utilização

8. Prazo de vigência (Início e término da autorização de acesso)

9. Termo de Utilização do Laboratório/Planta Piloto ou Declaração de Liberação de

Chave pelo gestor do espaço

a. A autorização de acesso aos espaços é restrita e de responsabilidade dos

gestores, coordenadores, professores e técnicos responsáveis por cada um

dos espaços;

1 Documento de Identificação de Estrangeiros que residem regularmente no Brasil.
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b. O cadastro, disponível na portaria da unidade, servirá de base consultiva para

os porteiros que somente entregarão a chave após a conferência dos dados

do usuário, registro de horário, espaço utilizado e solicitação de assinatura;

c. Na utilização de espaços geridos pelos estudantes (como PET, CA’s,

Empresas Júnior), a autorização de acesso será cadastrada pelos professores

orientadores dos projetos ou pela diretoria, no caso dos centros acadêmicos.

2.2 Retirada das chaves e devolução

1. O usuário que intenciona pegar chave de sala ou laboratório deve apresentar

documento de identificação com foto para o Porteiro: (RG, Número de RNM/RNE ou

Carteira de Estudante da UFOP;) e informar o nome e/ou número do espaço. Os

servidores lotados na unidade têm acesso autorizado aos espaços da Escola de

Nutrição desde que o registro no Cadastro de Acesso da portaria seja preenchido.

2. O Porteiro deverá, na sequência, acessar a Planilha de Acesso às Chaves, conferir

se o usuário tem acesso autorizado e ainda válido (data de encerramento):

a. Caso a chave não esteja no quadro, informar ao usuário com quem ela se

encontra e quais outras chaves estão em seu poder;

b. Caso o usuário não tenha autorização para o espaço ou o prazo tenha se

encerrado, solicite ao usuário que procure o administrador de edifícios.

Nestes casos a chave não poderá ser entregue;

c. Com a autorização confirmada e chave disponível na portaria, o usuário e

servidores da Escola de Nutrição deverão registrar no Cadastro de Acesso

seu número de matrícula ou SIAPE, nome completo, número da chave e o

dia/horário de retirada da chave da portaria;

3. O Porteiro deverá então, entregar a chave ao usuário para que possa acessar o

espaço de seu interesse;

4. Quando for deixar as dependências da Escola de Nutrição ou já tiver concluído as

atividades, o usuário deve retornar a chave para a portaria, registrando no Cadastro

de Acesso o dia/horário de devolução;



Gestão de Chaves

IT - 032- 02

Versão 00

Emissão 12/04/2
022

Página 3 de 4

5. O porteiro deve dar seu visto na planilha, confirmando a devolução da chave

utilizada;

6. Em caso de desaparecimento da chave o porteiro responsável deve avisar

imediatamente ao administrador do edifício em questão o ocorrido.

Obs:. Em nenhuma hipótese é permitido que o usuário passe a chave adiante, para outro

usuário, sem antes executar o protocolo contido nesta instrução junto ao porteiro da

unidade. Na necessidade de outro usuário é necessário repetir o protocolo de retirada das

chaves e devolução.

2.3 Contagem diária

Ao fim do dia de trabalho, o porteiro do último turno deverá verificar se no quadro de

chave estão presentes todas as chaves. Em caso de falta de alguma das chaves ele

deverá enviar e-mail ao administrador do edifício.

2.4 Registro de acesso indevido

Em caso de detecção, seja por servidores ou demais usuários, de acesso indevido a

chaves dos espaços dos quais frequentam ou são gestores, o e-mail deve ser enviado ao

administrador de edifício para verificação da ocorrência.

2.5  Fechamento do Processo Diário

Os dados diários de utilização devem ser conferidos e transferidos para planilha de

controle on-line.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Não há documentos de referência
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4. INDICADORES DO PROCESSO

● Número de ocorrências mensal de falta de chave

● Número de tentativas de acesso indevido

● Número de ocorrências registradas de acesso indevido
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