
ATA DE REUNIÃO DE 13/04/2017 DA COMISSÃO INTERNA DE SAUDE DO SERVIDOR PÚBLICO 

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

 

Aos 13 dias de abril 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, Carlos Alberto Galeano Suarez  
e o técnico Fabricio Ribeiro de Souza, sob a presidência da primeira, conforme Portaria n. 
2241/PRODIRH de 27 de abril de 2017. O técnico Rodrigo Silva Fontoura justificou ausência por 
estar em aula no horário. A pauta da reunião consistiu em: 1)avaliar/discutir e concluir o plano 
de trabalho para 2017; 2) verificar o andamento das providências/tarefas do período 16-03 -13-
04; 3) definir um cronograma de trabalho visando o cumprimento do plano de trabalho; 4) 
outros assuntos. O plano de trabalho foi discutido, corrigido e finalizado. A lista de EPIs e EPCs 
também foi revista e finalizada. A professora Patrícia disse que irá elaborar e encaminhar os 
memorandos para o SIASS relativos ao plano de trabalho da comissão e à solicitação dos 
equipamentos de proteção individual e coletiva. Na reunião foi discutida as prioridades de 
execução do plano de trabalho, assim como a divisão das tarefas: a) solicitação de capacitação 
pela Equipe de Saúde e Segurança do SIASS para elaboração de mapas de risco (Patrícia); b) 
elaboração dos mapas de risco dos laboratórios de ensino do bloco IQ-2 (toda a comissão); b) 
elaboração de texto básico com normas e orientações de segurança para incluir em todas as 
apostilas e aulas práticas do IQ (Aparecido e Liliane); c) definição da sinalização de segurança 
necessária para ser colocada nos laboratórios de ensino do bloco IQ-2 (toda a comissão); d) 
atualização/modificação da homepage da CISSP-IQ (Fabricio e Patricia); e) solicitação de palestra 
com o corpo de bombeiros, tendo como clientela alunos, professores e técnicos do IQ (Liliane); 
f) solicitação de treinamento com o corpo de bombeiros para manuseio de extintores de 
incêndio, tendo como clientela inicialmente os corpo técnico e professores do IQ (Liliane). Foi 
solicitado a elaboração de um novo calendário para reuniões e que essas ocorressem às sextas-
feiras pela manhã. 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.  
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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. 
 


