
ATA DE REUNIÃO DE 02/06/2017 DA COMISSÃO INTERNA DE SAUDE DO SERVIDOR PÚBLICO 

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

 

Aos 02 dias de junho de dois mil e dezessete, às 10:00 horas, reuniu-se na sala 205, bloco IQ-1 

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

Confessori Sartoratto, Aparecido Ribeiro de Souza, Carlos Alberto Galeano Suarez, Liliane 

Magalhães Nunes e os técnicos Fabricio Ribeiro de Souza e Rodrigo Silva Fontoura, sob a 

presidência da primeira, conforme Portaria n. 2241/PRODIRH de 27 de abril de 2017. A pauta da 

reunião consistiu em: 1) verificação do conteúdo sobre a CISSP-IQ no site do IQ e discussão de 

propostas e meios para alteração; 2) outros assuntos.  Discutimos a questão da página da CISSP-

IQ. Notamos que a página que existia não está mais disponível, linkada, no site do IQ. Desta 

forma, elaboramos um roteiro para elaborar uma nova página: Fabrício ficou com a tarefa de se 

informar no CERCOMP a criação da página. Posteriormente iremos pedir para o diretor do IQ 

incluir no menu principal do site do IQ o item “COMISSÕES”, onde haverá um submenu CISSP-

IQ, onde iremos linkar a nossa página.O seguinte Layout foi elaborado: -Banner Principal (topo); 

Seguir o layout do site do PPGQ (mais próximo do padrão da UFG); - Banner Secundário (abaixo 

do menu principal): Deixar uma parte para colocar banner com notícias principais, etc...;- Criar 

espaço de NOTÍCIAS, EVENTOS, LINKS ; - No Rodapé – colocar endereço, contato e fale conosco 

(email- cisspiq2017@gmail.com), outras informações que acharmos importante; - Menus e 

submenus: Apresentação, Equipe, Documentos (submenus: Portarias, Normativas, Plano de 

trabalho), Calendário de Atividades, Orientações para Saúde e Segurança (Aulas Práticas, 

Principais Riscos de Acidentes, etc...), Links importantes, Formulários. A Profa. Patrícia informou 

que o treinamento para elaboração de mapa de risco foi agendado para o dia 23-06 na Escola 

de Agronomia a partir das 9 h, sala 18, prédio principal. Ficou acertado que a próxima reunião 

será somente em agosto, quando todos retornarem das férias. Ficaram definidas as seguintes 

tarefas: Patrícia- elaborar os textos de apresentação da comissão, juntar os 

documentos/calendário; Fabrício- verificar no Cercomp a criação de url para fazer a página, 

aprender com a servidora Ana Claudia a trabalhar no Webby, criar o layout da página e os menu; 

Liliane - entrar em contato com o Eng. Sérgio a respeito das orientações em caso de acidentes 

com servidores, mas também com aluno (Comunicado versus Registro de Acidentes), pesquisar 

os links que seriam importantes para colocarmos na página; Rodrigo e Carlos - fazer uma 

pesquisa sobre as informações relevantes que poderiam ser incluídas no menu "Orientações de 

Saúde e Segurança"; Aparecido- verificar se existe EPIs já disponíveis para o IQ  (não nos 

recordamos se eles foram ou não solicitados pela comissão anterior), fazer o esboço das normas 

de segurança para apostila de aulas práticas. 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. 
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