ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO DA
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/UFG, REALIZADA EM 08/03/2018, NO
CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA
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Aos quatro dias do mês de junho do ano de 2018, 09h30min, na sala 16, na Faculdade de
Ciências e Tecnologia, da Universidade Federal de Goiás, reuniu-se a Comissão de
Segurança e Saúde no Trabalho (CISSP), representada pelos professores João Paulo
Silva Lima e Cynara Mendonça Moreira Tinoco, com a participação do Professor Marcos
Paulino Roriz Junior e os representantes do SIASS/UFG Adriana Andrade de Santana e
Renan Nunes da Silva Mendes. Foi apresentado pela professora Cynara os
questionamentos da comissão para com Ergonomia e Segurança no Trabalho.
Questões:1. Visita ao novo Campus FCT com CEINFRA/SIASS/CISSP FCT – A visita
será realizada no dia 11/07/2018- quarta- Pontos a serem verificados: a) Verificar
estrutura quanto a proteção e combate a incêndio (saídas de emergência e suas
sinalizações, hidrantes, extintores, iluminação de emergência, largura das escadas,
corrimão), CEINFRA deve levar projetos das instalações; b) Verificar rotas de fuga, abrigo
de resíduos químicos, biológicos e gás; c) Local definido para almoxarifado, cozinha de
funcionários, guarita com estrutura para vigilância, sala de técnico separada do
laboratório, sala SIASS/CISSP (estrutura mínima para 2 profissionais); c) Verificar
acessibilidades (demarcações de piso, portas de 1,00) 2. Atuação do SESMT-UFG na
FCT do Campus de Aparecida de Goiânia- Foi definido o técnico de segurança no
trabalho Renan Nunes da Silva Mendes para a FCT, o qual estará disponível para atuar
sempre que solicitado e a partir da mudança para o novo campus o mesmo irá 1 vez por
semana ao Campus; 3. PROGRAD -Determinar padrão de treinamento quanto a EPI e
definição desse no plano de ensino SIGAA REFERENTE A LEI 13425 – Até dia
11/07/2018 será enviado memorando a Prograd com a solicitação; 4.Definição de brigada
de incêndio para a FCT e treinamento quanto a evacuação do Campus em caso de
incidentes – Primeiro deve ser feito inspeção técnica do corpo de bombeiros – solicitar
aos diretores FCT e UEG, pois a partir dessa visita serão solicitados a Disponibilização
e/ou aquisição de equipamentos de segurança básicos (quais?), pois precisamos de tudo
funcionando para montar brigada – Cynara fazer solicitação e enviar ao grupo da reunião
o prazo solicitado pelos diretores até dia 11/07/2018; 5. Fluxo de socorro de acidentes na
FCT - Será realizado Palestra do SIASS sobre apresentação de fluxo socorro quanto a
encaminhamento de acidentes do trabalho para servidores e acidentes no campus para
discentes, pedir Diretor FCT dia a ser feito; 5.Afixar Fluxo de socorro de acidentes na FCT
nas paredes dia 11/07/2018 e enviar email com fluxo a todos da FCT - Cynara 6.
Hospital definido para acidente do trabalho na unidade FCT - CAES NOVA ERA. A
reunião foi encerrada às 11h:00min. e eu, Profa Cynara Mendonça Moreira Tinoco, lavrei
a presente ata que, depois de lida, será enviada à Direção da FCT, e assinada em
próxima reunião.
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