
ATA DA REUNIÃO DE 19/03/2018 DA COMISSÃO INTERNA DE SAUDE DO SERVIDOR PÚBLICO 

DO INSTITUTO DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (CISSP-IQ-UFG) 

 

No dia 19 de março de dois mil e dezoito, às 10:30 horas, reuniu-se na sala 205 do prédio IQ-1 

do Instituto de Química da UFG, os membros da CISSP-IQ, professores Patrícia P. Confessori 

Sartoratto e Liliane Magalhães Nunes, Aparecido Ribeiro de Souza e o técnico Fabricio Ribeiro 

de Souza, conforme Portaria n. 2241/PRODIRH de 27 de abril de 2017, para  discutir a seguinte 

pauta: 1) Infomes; 2) Apreciação e aprovação das ATAS das reuniões da comissão realizadas em 

2017; 3) Apreciação e aprovação do calendário das reuniões mensais da comissão para o 1o. 

semestre de 2018; 4) Elaboração de calendário para reuniões de trabalho para o 1o semestre de 

2018 com vistas a dar andamento e concluir as ações propostas em 2017 (texto de noções de 

segurança, página de internet, mapas de risco laboratórios de ensino, sinalização de laboratórios 

de ensino, palestra/minicurso - corpo de bombeiros); 5) Outros assuntos.  Quanto ao item 1) a 

professora Liliane relatou que compareceu à reunião convocada pelo SIASS  no dia 28 de 

fevereiro de 2018, cujo objetivo foi conhecer as outras CISSP´s da UFG, assim como 

decidir/debater sobre as atividades que serão realizadas no dia mundial de saúde e segurança 

do trabalho (28 de abril). Informou que SiASS promoverá várias palestras (Campus I e Campus 

II) na semana de 23 a 27 de abril em vários temas, entre eles: Acidentes de trabalho e Prevenção. 

Serão disponibilizados panfletos e cartaz para divulgação. Após debater o assunto acertamos 

que poderíamos ver a possibilidade de palestra ou minicurso com o corpo de bombeiros no IQ 

ocorrer em data próxima a dessas atividades promovidas pelo SIASS. Quanto ao item 2), as Atas 

das reuniões realizadas em 2017 foram apreciadas, aprovadas e assinadas pelos presentes, 

faltando as assinaturas dos outros dois membros da comissão, Rodrigo e Carlos. Quanto ao item 

3), a professora Patrícia sugeriu que as reuniões mensais se alternassem em dias e horários da 

semana diferentes, conforme a disponibilidade da maioria dos membros da comissão. O fato é 

que não há nenhum horário comum em que todos possam se reunir. Todos concordaram com 

essa metodologia, de forma a não comprometer o andamento das atividades da comissão. O 

calendário proposto para as reuniões no 1º semestre de 2018, encontra-se descrito abaixo:  

Data Horário Dia da semana 

19 de março 10:30 h Segunda-feira 

12 de abril 10:30 h Quinta-feira 

10 de maio 14:00 h Quinta-feira 

11 de junho 10:30 h Segunda-feira 

05 de julho 10:30 h Quinta-feira 

 



 Quanto ao item 4) da pauta, avaliamos que precisamos concluir as ações propostas para 2017, 

para só depois iniciar outras atividades: Assim, ficaram agendadas as seguintes atividades: a) 22 

de março (quinta-feira) às 14h - Reunião com o técnico do SIASS Josué para decidir sobre 

palestra/minicurso com o corpo de bombeiros e outras ações que da CISSP-IQ com apoio do 

SIASS.  Participação confirmada: Patrícia, Liliane e Aparecido. A participação é aberta a todos da 

comissão. b) 26 de março (segunda-feira) às 10 h - Fabrício vai ajustar as plantas simplificadas 

dos laboratórios de ensino e imprimir rascunho para fazermos a marcação dos riscos in loco e já 

pensarmos em algumas placas de sinalização. Participação confirmada: Fabrício, Patrícia, Liliane 

e Aparecido. c) 02 de abril (segunda-feira) às 10h - Fabrício vai apresentar os croquis dos mapas 

de risco, com impressão colorida em folha A4 para revisão e preparo para impressão final. 

Nessa reunião decidiremos onde e como iremos fixar os mapas. Os mapas serão fixados até o 

final do mês de abril. Decidiremos as próximas atividades com outros agendamentos na próxima 

reunião mensal.  Quanto ao site da CISSP-IQ, a Profa. Patrícia irá já adiantar a escrita dos textos 

de apresentação, dados da equipe, etc. que serão depois revisados pela equipe para inserção na 

página. - Quanto ao texto com normas de segurança, este já foi revisado por Patrícia, Liliane e 

Rodrigo. Profa. Patrícia enviou novamente o texto para revisão dos demais. Poderemos divulgar 

o texto no site da CISSP e depois passamos no CD a sugestão de incluir em todas as apostilas de 

aulas práticas do IQ. Não houve outro assunto a tratar. A reunião foi encerrada às 12:00 h e eu, 

Patrícia P. Confessori Sartoratto, lavrei esta Ata que segue assinada por mim e demais membros 

da comissão.  

 

 
 
 
Aparecido Ribeiro de Souza    Carlos Alberto Galeano Suarez  
 
 
 
 
 
Fabricio Ribeiro de Souza    Liliane Magalhães Nunes 
 
 
 
 
Patrícia Pommé Confessori Sartoratto  Rodrigo Silva Fontoura   

 
 
 
Obs - O documento original está devidamente assinado pelos membros da comissão. 
 



 


