
ATA DE REUNIÃO DE 22/09/2017 DA COMISSÃO INTERNA DE SAUDE DO SERVIDOR PÚBLICO 

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

 

Aos 22 dias de setembro 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, professores Patrícia Pommé 

Confessori Sartoratto, Aparecido Ribeiro de Souza, Liliane Magalhães Nunes, Carlos Alberto 

Galeano Suarez e os técnicos Rodrigo Silva Fontoura e Fabricio Ribeiro de Souza, sob a 

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

reunião consistiu em: a) revisão das metas/tarefas para o ano de 2017; b) avaliação do 

andamento das ações já acertadas/iniciadas; c) divisão de tarefas entre os membros da 

comissão; d) definição de novo calendário de reuniões para 2017; e) outros assuntos. Quanto 

aos itens a), b) e c) da pauta, revisamos as ações propostas listadas no plano de trabalho e 

avaliamos o seu cumprimento, propondo algumas providências, conforme o Quadro 1. 

Refizemos o calendário de reuniões para 2017, conforme Quadro 2.   

Quadro 1 – Ações previstas no plano de trabalho, situação e providências necessárias.  

Ações Situação Providências 

1) Elaborar os mapas de 

riscos de todos os laboratórios de 

ensino do IQ e afixá-los em local 

adequado.  

Cumprida parcialmente  

Foi feito o treinamento para 

elaboração de mapa de risco 

simplificado) 

-Agendar dias/horários para 

iniciar a confecção dos mapas – 

Decidiu-se elaborar mapas 

mais detalhados.  

-Solicitar ao técnico de 

segurança do SIASS que seja 

feita a revisão dos mapas.  

- Imprimir e fixar os mapas  

Responsáveis: Fabrício e 

demais membros da comissão, 

conforme disponibilidade.  

Primeiro agendamento- 

25/09/2017- às 10h.  

2) Elaborar a lista completa 

de EPIs e EPCs e seus quantitativos 

para atender todas as 

necessidades do IQ (docentes, 

servidores, laboratórios de ensino 

e de pesquisa).  

Cumprida - 

3) Solicitar a aquisição dos 

EPIs e EPCs listadas através de 

memorando à CISSP-UFG, com 

cópia para PRODHIR.  

Cumprida - 



4) Agendar palestras do 

corpo de bombeiros para toda a 

comunidade do IQ, com 

periodicidade mínima anual, para 

ser incorporada no Programa de 

Seminários do IQ. 

Cumprida parcialmente.  

Foi enviado email para o 

técnico de segurança dos SiASS 

(anexo), solicitando o 

agendamento. O recebimento 

foi acusado pelos engenheiros 

e técnicos de segurança, 

porém, não foi feito o 

agendamento.  

Fazer nova solicitação para que 

a ação seja efetivada no 

primeiro semestre de 2018. 

Responsáveis: Liliane e Patrícia 

5) Agendar treinamento 

parta técnicos e docentes sobre o 

uso e manuseio de extintores de 

incêndio e, se possível, estender o 

treinamento para alunos de pós-

graduação do IQ.  

Cumprida parcialmente.  

Foi enviado email para o 

técnico de segurança dos SiASS 

(anexo), solicitando o 

agendamento. O recebimento 

foi acusado pelos engenheiros 

e técnicos de segurança, 

porém, não foi feito o 

agendamento. 

Fazer nova solicitação para que 

a ação seja efetivada no 

primeiro semestre de 2018. 

Responsáveis: Liliane e Patrícia 

6) Avaliar a possibilidade e 

os requisitos para criação de uma 

Brigada de Incêndio no IQ-UFG.  

Cumprida.  

Após os esclarecimentos da 

equipe de segurança do SIASS, 

concluímos ser impossível a 

criação da Brigada no 

momento 

- 

7) Articular com o ICB e o IF, 

a possibilidade de alocação de um 

técnico em Segurança do 

Trabalho.  

Parcialmente cumprida.  

Houve um primeiro contato 

somente com a presidente da 

CISSP-IF (Tatiane) que se 

interessou em fazer ações 

conjuntas com a CISSP-IQ. 

Porém, não houve progresso.  

Fazer contato com a CISSP-ICB 

e CISSP-IF e programar ações 

conjuntas para o ano de 2018.  

Responsáveis: Patrícia e 

Rodrigo 

8) Implementar a 

sinalização de risco e de prevenção 

de acidentes nas dependências 

dos prédios do IQ.  

Não cumprida   

 Houve algumas discussões 

sobre que tipo de sinalização, 

mas não se chegou a nenhum 

consenso 

Selecionar a sinalização de 

risco e prevenção de acidentes 

inicialmente somente para os 

laboratórios de ensino. 

Implementar no ano de 2018.  

Responsáveis – não foi 

definido.  

9) Propor um texto básico 

relacionado às normas de 

segurança e boas práticas de 

laboratório e submeter à 

Cumprida parcialmente 

Foi feita a análise de vários 

textos presentes nas diferentes 

Elaborar e concluir o texto, 

com vistas a incorporação nas 

apostilas no 1º semestre de 



apreciação do Conselho Diretor do 

IQ, com vistas a incorporá-lo, 

obrigatoriamente, em todas as 

apostilas de aulas práticas.  

apostilas. Foram identificados 

os problemas e foi feito um 

roteiro para elaboração de um 

texto mais conciso e 

pertinente.  

2018. Apresentar previamente 

em reunião do CD. 

Responsável – Aparecido e 

Liliane  

10) Atualizar no site do IQ o 

acesso às informações 

relacionadas à CISSP-IQ, incluindo 

formulários de ocorrências e 

contatos dos membros da 

comissão, dar maior visibilidade às 

informações e criar um link de fale 

conosco.  

Cumprida parcialmente 

Houve discussões a respeito 

das informações a serem 

incluídas na página da 

comissão e foi feito um roteiro 

para elaboração de menus e 

submenus e informações 

necessárias.  Houve também o 

contato com o Cercomp para 

conhecimento do url.  

Selecionar/elaborar textos, 

links, informações pertinentes 

para serem inseridos no site da 

CISSP-IQ. Elaborar o site para 

implementar no primeiro 

semestre de 2018.  

Responsáveis – Fabricio, 

Patrícia, Carlos, Rodrigo.  

11)  Atuar junto à comissão 

de resíduos do IQ para adequar 

procedimentos de 

armazenamento e manejo de 

resíduos no que tange a saúde e 

segurança dos docentes, 

servidores e alunos.  

Parcialmente cumprida.  

Houve relatos do técnico 

Rodrigo a respeito das ações da 

comissão de resíduos. A CISSP-

IQ sugeriu o uso de bombonas 

de resíduos nos laboratórios de 

ensino.  Não houve proposta 

de ação conjunta das 

comissões.  

Elaborar roteiro de 

procedimentos de 

armazenamento e manejo de 

resíduos junto com a comissão 

de resíduos do IQ.  

Responsáveis – Rodrigo e 

Carlos 

12)  A partir dos mapas de 

riscos, propor soluções simples 

sem custo, ou de baixo custo, que 

visem a diminuição ou eliminação 

de riscos. Registrar as sugestões  

em relatórios/formulários e 

informar a direção do IQ.  

Não cumprida 

É necessário a elaboração dos 

mapas de risco e melhor 

verificação dos laboratórios, 

para que se possa propor 

soluções. A comissão está 

atenta e tem proposto a 

correção de algumas 

irregularida-des por verificação 

exporádica. Foi enviado 

memorando ao SIASS e à 

Prodihr sobre a situação de 

falta de higiene do forro do 

teto do IQ -1 (anexo) 

Discutir a melhor forma de 

registrar as irregularidades e as 

possíveis soluções para as 

situações de risco 

 

Responsáveis-  toda comissão.   

 

 

 

 



Quadro 2 – Revisão do calendário de reuniões 

Mês Dias 

Outubro/2016 13 

Fevereiro 09 

Março 16 e 30* 

Abril 13 

Maio 19 

Junho  2   e  23* 

Agosto - 

Setembro  22 

Outubro 20 

Novembro 17 

Dezembro 15 

 Reuniões com o engenheiro e técnicos do SIASS.  

 
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. 
 


