
 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO DA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/UFG, REALIZADA EM 10/01/2019, NO 

CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA 

 

Aos dez dias do mês de janeiro do ano de 2019, 09h00min, na sala 33 (DETEC), na 1 

Faculdade de Ciências e Tecnologia, da Universidade Federal de Goiás, reuniu-se a 2 

Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP/FCT), representada pelos 3 

professores Camila Fabricio Poltronieri, e os técnicos Lara Batista Ferreira Pereira, 4 

Francisco Fittipaldi Vessani e Nelson Dias da Costa Júnior. A reunião tinha como pauta 5 

apresentar o posicionamento das pendências estabelecidas na reunião anterior e verificar 6 

o andamento das atividades da CISSP/FCT, e outras demandas da instituição. Questões: 7 

1) Em dezembro, foi realizada a reunião com os professores do curso de Engenharia de 8 

Transportes, coordenada pelo professor João Paulo. Como pauta, reconhecimento das 9 

atividades, e início da elaboração dos POPs e Mapas de Risco das atividades do curso. 2) 10 

Francisco entrou em contato com a secretaria da FEF (educação física) para verificar 11 

questões relativas à ginástica laboral. Foi instruído a procurar a equipe de professores, que 12 

por já se encontrarem em recesso, estaria disponível apenas a partir de fevereiro de 2019 13 

para tal consulta. Francisco irá procurar a pessoa responsável na FEF para fornecer a 14 

ginástica laboral na FCT. 3) Camila repassou para o Márcio a questão sobre a Ordem de 15 

Serviço para aquisição e recarga dos extintores e fitas antiderrapantes. A Camila verificará 16 

o andamento deste pedido com o Márcio e equipe da Coordenação Administrativa. 4) Lara: 17 

publicou as atas de reunião anteriores e irá publicar, no site da FCT, o regulamento de 18 

segurança assim que o professor João Paulo enviar. 5) Apresentação do servidor Nelson 19 

Dias da Costa Júnior como representante técnico do curso de Engenharia de Produção. 6) 20 

Nelson entrará em contato com o pessoal da SESMT, para agendar o treinamento de 21 

segurança. 22 

 23 

Camila Fabricio Poltronieri ______________________________________ 

Francisco Fittipaldi Vessani  _____________________________________ 

Lara Batista Ferreira Pereira_____________________________________  

Nelson Dias da Costa Júnior ____________________________________ 


