
ATA DA REUNIÃO DE 22/03/2018 DA COMISSÃO INTERNA DE SAUDE DO SERVIDOR PÚBLICO 

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

 

No dia 22 de março de dois mil e dezoito, às 14 horas, reuniu-se na sala 217 do prédio IQ-2 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, juntamente com o 

Técnico de segurança do trabalho, Josué XXXX e o Engenheiro de Segurança Eduardo XXX, ambos 

do SIASS-UFG. A reunião tratou dos seguintes assuntos: 1) pedido de mais 

atenção/ajuda/acompanhamento da equipe de segurança do SIASS em relação as demandas da 

CISSP-IQ; 2) Informes da equipe do SIASS (Josué e Eduardo) sobre as atividades do “Abril Verde”. 

Os membros da CISSP-IQ colocaram para a equipe do SIASS que algumas das demandas do IQ 

em 2017 não foram atendidas, a saber: a) ajuda no agendamento de palestra/curso com o corpo 

de bombeiros; b) pedido de EPIs e EPCs solicitados via memorando pela CISSP-IQ.  A equipe do 

SiASS fez um breve relato sobre as atividades que acontecerão na semana de 23 a 27 de abril. 

Sugerimos que poderiam ter entrado em contato conosco para realizar alguma atividade no IQ 

também. Josué e Eduardo propuseram que as retransmissões de palestras de Catalão e Jataí 

poderiam ser realizadas no anfiteatro do IQ.  Nós mencionamos que o técnico Sandro é mestre 

da área de gerenciamento de resíduos e que talvez pudesse contribuir para semana. A CISSP-IQ 

também manifestou interesse em organizar um pequeno evento no dia 19 de abril : “Café com 

segurança” para divulgar a CISSP-IQ  à comunidade, suas atribuições, plano de trabalho e ações 

realizadas. O técnico Josué informou que a equipe de segurança do SIASS poderia participar e 

que, inclusive, pode fazer a entrega simbólica e treinamento com aqueles EPIS que serão 

disponibilizados para os servidores do IQ. Nós também pedimos ajuda para agendar o curso com 

os bombeiros. Josué ficou de enviar o modelo de ofício e do curso realizado pelo IF-UFG no ano 

passado. Quanto aos EPIs e EPCs solicitados, os técnicos do SIASS informaram que houve um 

corte de 70% nos recursos da UFG, e que somente parte do material foi comprado e que outras 

Unidades também haviam pedido. Argumentamos que não recebemos absolutamente nenhum 

material e que se houver algum disponível, para nos repassar. Os técnicos disseram para 

enviarmos por email a lista solicitada, que irão verificar e farão o repasse. Informaram também 

que a metodologia mudou e que em breve os servidores iriam receber mensagem de email para 

fazer a solicitação individualmente e online. E que esse procedimento visa dar maior 

transparência ao processo, mesmo porque nem toda Unidade Acadêmica tem CISSP.  Patrícia 

disse que irá repassar para os professores do IQ a lista solicitada no ano anterior ao SIASS para 

que eles possam solicitar pelo menos os itens que constavam naquela lista. Os membros da 



CISSP-IQ solicitaram que fosse dado um suporte da equipe do SIASS para identificação dos riscos 

nos laboratórios de ensino do IQ-2 e nos ambientes comuns do Prédio IQ-2, com vistas a 

finalização dos mapas de risco desses laboratórios, bem como para nos auxiliar na definição das 

placas de sinalização necessárias para esses ambientes. Essa atividade ficou agendada para o dia 

24 de março às 10 h no prédio IQ-2, andar inferior.  A reunião de trabalho foi encerrada às 16:00h 

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

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


