
Evento Frequência/Periodicidade

Retirar o lixo*, acondicionando-o em sacos plásticos transparentes e translúcidos de cem litros,

removendo-os para local indicado pela Administração.
1 vez por dia

Abastecer as lixeiras internas com sacolas plásticas adequadas e mantê-las sempre limpas, tanto

interna como externamente.
1 vez por dia

Varrer o piso com vassoura de microfibra, limpar os quadros brancos com produto adequado e

remover os excessos de pó de giz onde for necessário.
1 vez por dia

Remover, com pano úmido, o pó na superfície externa de mesas, armários, arquivos, prateleiras,

peitoris, caixilhos das janelas e demais móveis existentes, inclusive aparelhos eletroeletrônicos,

extintores de incêndio, etc.

1 vez por semana

Proceder com a lavagem completa utilizando máquinas adequadas ao tipo de piso e aplicar cera nos

pisos apropriados.
1 vez por mês

Limpar forros, paredes e rodapés com produtos adequados ao tipo de material. 1 vez por mês

Limpar cortinas e persianas, com produtos, equipamentos e acessórios adequados. 1 vez por mês

Remover manchas de paredes. 1 vez por mês

Limpar, com produto apropriado, as forrações de fórmica, plástico, couro e similares em assentos e

poltronas.
1 vez por mês

Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos. 1 vez por semestre

Limpar divisórias e portas revestidas de fórmica, com produtos adequados. 1 vez por semestre

Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados a óleo ou verniz sintético. 1 vez por semestre

Limpar todas as luminárias por dentro e por fora, lâmpadas, aletas e difusores. 1 vez por semestre

Proceder a limpeza completa especial (lavar e escovar o piso com maquinário apropriado, paredes,

classes, cadeiras, forros, cortinas, persianas, rodapés e rodameios) das áreas acadêmicas durante o

período de férias letivas, conforme calendário acadêmico anual da UFSM.

1 vez por semestre

Notas: 

1-Para efeitos de classificação de área, enquadram-se como salas de aulas a Biblioteca Central e as

Bibliotecas Setoriais, cuja frequência de limpeza de livros, revistas e periódicos e demais itens do

acervo, bem como dos seus locais de exposição e a definição dos produtos a serem utilizados na

limpeza, serão determinados pelos profissionais da área de biblioteconomia, responsáveis para cada

uma das bibliotecas da UFSM.

2-Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da

IN/MARE n° 06 de 03 de novembro de 1995.

Pisos frios/vinílicos– Salas de Aula¹




