
ATA DE REUNIÃO DE 16/03/2017 DA COMISSÃO INTERNA DE SAUDE DO SERVIDOR PÚBLICO 

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

 

Aos 16 dias de março de dois mil e dezessete, às 10:30 horas, reuniu-se na sala 205, bloco IQ-1 

do Instituto de Química da UFG, os membros da CISSP-IQ, professores Patrícia Pommé 

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

laboratório Fabricio Ribeiro de Souza, sob a presidência da primeira, conforme Portaria n. 

10/IQ-2016 de 06 de outubro de 2016. A pauta da reunião consistiu em: 1) Verificar o 

andamento das tarefas que definimos na reunião anterior; 2) discutir e preparar a reunião com 

a comissão do CISSP-UFG. Quanto ao item 1) da pauta:  a) Prof. Aparecido informou que foi 

pessoalmente na CISSP-UFG e conversou com a equipe a respeito das dúvidas sobre a lista de 

IPIs e IPCs levantadas na reunião anterior, e obteve informações importantes, tais como: jaleco 

não é considerado IPI e não poderá ser adquirido pela UFG; é possível solicitar chuveiros e lava 

olhos para os laboratórios de pesquisa que ainda não contam com estes itens;  é possível 

solicitar caixas de primeiros socorros, caixas de areia, apoio para os pés  para conforto 

ergonômico; alguns itens não poderão ser solicitados, como galões para armazenamento de 

resíduos e, portanto, esses itens deverão ser solicitados e adquiridos com recursos do IQ. O 

Prof.  Aparecido também informou que é possível a criação de Brigada de incêndio no IQ.  

Porém, discutiu-se a necessidade de sabermos o que é necessário para isso. A Profa. Liliane 

ficou de obter informações junto ao corpo de bombeiros dos requisitos e treinamentos 

necessários para criação da Brigada de incêndio. Prof. Aparecido também informou que a 

CISSP-UFG já fez um trabalho bastante grande nas Escolas de Engenharia do Campus I da UFG, 

relacionado, inclusive, à sinalização dos prédios e laboratórios e que tanto a CISSP-UFG, como 

o CEGEF tem condições de contribuir com o IQ para esta finalidade.  A Prof. Liliane informou 

que já tem o procedimento necessário para solicitar ao corpo de bombeiros e discutimos que 

seria importante termos uma palestra ainda durante o 1º semestre de 2017.   A Profa. Patrícia 

informou que as bolsas Procom não tem mais contrapartida do estudante e, portanto, não é 

possível conseguir um estudante com bolsa permanência para auxílio nos trabalhos da 

comissão. Discutiu-se a possibilidade de pedirmos um bolsista via um projeto de extensão, mas 

para isso teríamos que ter um projeto cadastrado. O técnico Fabrício informou que conseguiu 

somente alguns mapas de risco dos laboratórios com a Profa. Gizelda. Discutimos que seria 

melhor refazer todos os mapas de risco novamente (a começar com os laboratórios de ensino) 

conforme o padrão que está sendo usado pela CISSP-UFG. A CISSP-IQ irá solicitar auxílio dos 

técnicos da CISSP-UFG para elaborar tais mapas.  Quanto ao item 2) da pauta, o Prof. 

Aparecido ficou de agendar uma reunião da CISSP-IQ com a CISSP-UFG para o dia 21-03 ou 28-

03, quando iremos, inclusive, fazer uma visita aos prédios da Engenharia para observar o 

trabalho realizado e o que poderia ser também aplicado no IQ. Decidimos pelas seguintes 

tarefas : a)agendar palestra do corpo de bombeiros para o 1º. Semestre 2017, a ser 

incorporada nas atividades de seminários do IQ (Liliane); b) obter mais informações junto ao 

corpo de bombeiros sobre criação de Brigada de Incêndio (Liliane); c) juntar as apostilas das 

disciplinas práticas do IQ para seu conteúdo e disponibilizar na conta dropbox da comissão 

(Fabrício); d) elaborar lista de pontos para reunião da comissão com a CISSP-UFG (Aparecido); 

e) solicitar a inclusão na reunião do CD –IQ de 17-03-2017 da pauta relativa ao aumento de 

dois membros na comissão (professor e técnico da Eng. Química)  e eleição do vice-presidente 

da comissão (Patrícia); f) fazer um rascunho do plano de trabalho com base nas sugestões e 

discussões até o momento realizadas para ser avaliado e corrigido na próxima reunião da 

comissão, com vistas a apresentá-lo na reunião do CD-IQ de abril-2017, e posterior envio à 



CISSP-UFG (Patrícia). Decidimos também que as reuniões da comissão serão quinzenais e serão 

realizadas às quintas-feiras, 10:30 h. A reunião foi encerrada às 11:50 h e eu, Patrícia P. 

Confessori Sartoratto, lavrei esta Ata que segue assinada por mim e demais membros da 

comissão.  

 
 
 
Aparecido Ribeiro de Souza    Fabricio Ribeiro de Souza 
 
 
 
 
 
 
Liliane Magalhães Nunes    Patrícia Pommé Confessori Sartoratto,  
 

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

 

 


