ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURSO DE ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/UFG, REALIZADA EM
08/03/2018, NO CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA
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Aos oito dias do mês de março do ano de 2018, 09h00min, na sala 34, na Faculdade de
Ciências e Tecnologia, da Universidade Federal de Goiás, reuniu-se a Comissão de
Segurança e Saúde no Trabalho, representada pelos professores João Paulo Silva Lima
e Cynara Mendonça Moreira Tinoco, com os representantes do SIASS/UFG Adriana
Andrade de Santana e Sergio Luiz dois Reis. Foi apresentado pela professora Cynara os
questionamentos da comissão para com Ergonomia e Segurança no Trabalho.
Questões:1.Qual é a CIPA? 2. Atuação do SESMT-UFG na FCT do Campus de
Aparecida de Goiânia; 3. Alcance e atribuições da Comissão; 4. Disponibilização
e/ou
aquisição de equipamentos de segurança básicos (quais?); 5. Treinamento do pessoal
de serviços gerais que atua no Campus (responsabilidade, implementação, etc) 6. O
acidente com o Prof. Marcos Paulino no bueiro. A engenheira Adriana apresentou as
particularidades do SIASS e suas prioridades. O SIASS/SESMET foi implantado em todas
as unidades da UFG, de acordo com Decreto devido a volume a acidentes no trabalho.
Em 1989, foi realizado mapa de risco das unidades para pagamento de adicionais (criar
laudos – histórico de ocorrências), EPIS (Equipamento de Proteção Individual), EPC
(Equipamento de Proteção Coletiva). Não há técnico para a unidade Aparecida, devido ao
prédio ser da UEG. Trabalhar CISSP-CIPA para atender a unidade. Não podem fazer
intervenção nem nas salas destinadas a UFG e nem no prédio. Ficou como tarefa da
comissão: 1-Montar a CISSP, o qual é realizado via regional, montada via indicação.
Fazer divulgação da apresentação da CISSP, e divulgar a data que devem se pronunciar
quanto a vontade de participar, de 3 a 10 representantes. O Diretor enviar o memorando
solicitando a portaria para instituição da CISSP/UFG/Aparecida com nome, cargo e
período. Posterior a portaria marcar reunião com o SIASS. 2-Precisamos de parceria com
a CIPA da UEG para dar apoio a formação da CISSP, solicitar Julio para negociar não
conformidades do prédio, e onde são atendidos, hospital, quando ocorre acidente no
trabalho. 3-Fazer notificação- memorando para SIASS/CEGEF para solicitar
acompanhamento do projeto da obra do novo prédio, bem como dos laboratórios que
serão instalados. 4-No plano de ensino deve ser mencionado os EPIs necessários para
cada disciplina, sendo que os alunos que tem bolsa, os mesmos deverão solicitar via
PROCOM, e os que não tem bolsa, deverão solicitar ao coordenador do curso para ver o
formato de aquisição. Deve seguir o sistema de gestão de EPIs entregue pela SIASS. 5Procurar a direção do hospital para verificar se podem atender os acidentes do trabalho
da UFG/Aparecida, se conseguir, fazer memorando do Diretor da unidade, formalizando o
acordo. 6-Com o acordo formalizado com o Hospital posicionar o SIASS, informando do
acerto, assim o enfermeiro de medicina do trabalho (Wesley) treinará quem da regional
fará o administrativo, CAT, para formalizar o processo, e construção do fluxo de trabalho.
A CAT é realizada pelo acidentado no prazo máximo de 10 dias. Verificar regime jurídico
único. Informar ao Marcos para fazer a CAT no site do SIASS, utilizar os documentos que
tem para documentar o acidente. 7-Verificar junto a PROGRAD a responsabilidade dos
professores quanto aos riscos de trabalhos extraclasse e em laboratório, o que
precisamos fazer para não ter problemas – fazer memorando. 8-Solicitar parceria da
SIASS -memorando- para construção dos planos de ensino quanto a Seg no Trabalho. 9-
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Solicitar ao Diretor da FCT para negociar com o Diretor da UEG a adequação do prédio
quanto a Segurança no Trabalho, acessibilidade de novos alunos 03 alunos da
transportes e 2 (auditivo) da geologia. A reunião foi encerrada às 11h:40min. 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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