
ATA DA REUNIÃO DE 12/04/2018 DA COMISSÃO INTERNA DE SAUDE DO SERVIDOR PÚBLICO 

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

 

No dia 12 de abril 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, Liliane Magalhães Nunes, Carlos Alberto Galeano Suarez,  os  técnicos Fabricio 

Ribeiro de Souza e Rodrigo Rodrigo Silva Fontoura, conforme Portaria n. 2241/PRODIRH de 27 

de abril de 2017 para tratar da seguinte pauta: 1) Informes; 2) Avaliação e finalização da lista 

para solicitação de placas de sinalização; 3) Avaliação final dos mapas de risco - laboratórios de 

ensino IQ-2; 4) Avaliação e aprovação do evento "Café com Segurança" e programação do 

evento (dia 19-04) ; 5) Elaboração de cronograma de ações para o período abril/maio de 2018; 

6) Outros assuntos. Nos informes, professora Liliane informou que fez o encaminhamento da 

solicitação do curso de Bombeiros a secretaria do CBMGO no dia 03 de abril, via email e anexou 

o ofício da direção do IQ. Recebeu confirmação de recebimento. O pedido recebeu o seguinte 

número de processo: 201800011008497. Informou também que ainda não organizou as 

informações relativas às irregularidades e inadequações encontradas na vistoria dos 

laboratórios de ensino do IQ-2 e no prédio do IQ-2 que foram anotadas no dia 24 de março. 

Quanto a item 2) da pauta, a professora Patrícia apresentou uma lista de placas de sinalização 

elaborada conforme a normativa Norma técnica 20/2014 do Corpo de Bombeiros Militar de 

Goiás e outras placas de avisos encontradas em sites da internet. A lista foi revisada pelos 

membros da CISSP-IQ e será atualizada para envio junto com memorando ao diretor do IQ, quem 

já se manifestou favorável a aquisição das mesmas. Quanto ao item 3) da pauta, a professora 

Patrícia disponibilizou os mapas impressos finalizados pelo técnico Fabrício, para que os 

membros fizessem a avaliação final. Os membros não fizeram comentários a respeito. 

Professora Patrícia se comprometeu a fazer a impressão e a fixação dos mapas com a ajuda de 

outros membros da CISSP-IQ. Quanto ao item 4) da pauta, a professora Patrícia apresentou uma 

sugestão de programação para o evento “Café com Segurança” a ser realizado no dia 19 de abril. 

Após discussão foram feitas algumas alterações e decidiu-se pela seguinte Programação:  

Abertura (14:00h) – Patrícia e apresentação da comissão, Atividades da CISSP-IQ (14:15h)- 

apresentação Patrícia, Atividades da comissão de resíduos IQ (14:40h)- apresentação Rodrigo, 

Café com pão de queijo (15:00h), Bate-papo com o SIASS-UFG (15:15h)- participação da equipe 

do SIASS (Josué e outros) com divulgação das atividades do Abril Verde,  Entrega simbólica de 

EPIs (15:40h)- Josué-SIASS, Encerramento (16:00h). Decidiu-se também que faríamos um cartaz 

para divulgação nos espaços do IQ e também por email – Patrícia e Liliane ficaram responsáveis 

pela elaboração. Patrícia e Fabrício ficaram responsáveis pelo Café com Pão de queijo. Quanto 



ao item 5) sobre cronograma de ações para abril/maio, não se fez muitas discussões, apenas 

colocamos como meta a fixação dos mapas de risco já elaboradas, concretização do evento 

“Café com segurança” no dia 19 de abril, participação de membros da CISSP-IQ nas atividades 

do Abril Verde promovidas ou convocadas pelo SIASS, envio de memorando à direção do IQ 

solicitando as placas de sinalização, concretização do curso de combate a princípio de incêndio 

e primeiros socorros (teoria e prática) no dia 11 de maio.  Discutimos um pouco sobre nossas 

próximas metas: construção do site da CISSP—IQ e elaboração dos mapas de risco dos gabinetes 

dos professores e técnicos usando um modelo simplificado. Não foi feito cronograma de 

reuniões de trabalho para essas atividades.  A reunião foi encerrada às 12:00h 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. 
 


