
 

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

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/UFG, REALIZADA EM 06/05/2019, NO 

CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA 

 

A seis do mês de maio do ano de 2019, 09h00min, na sala 11, na Faculdade de Ciências e 1 

Tecnologia, da Universidade Federal de Goiás, reuniu-se a Comissão Interna de Saúde do 2 

Servidor Público (CISSP/FCT), representada pelos professores Cynara Mendonça Moreira 3 

Tinoco, Eduardo Fernando Rodrigues da Silva, Camila Fabricio Poltronieri, Nelson Dias da 4 

Costa Junior, João Paulo Silva Lima. A reunião tinha como pauta: Agenda CISSP FCT 5 

Cynara - o que podemos adicionar e quem será o responsável para cada atividade; 6 

Assinatura de todas as atas anteriores que estavam como Prof João; Aprovação 7 

regulamento CISSP; Posicionamento de processo de extintores e vistoria SEINFRA; 8 

Posicionamento sobre o que o Corpo de Bombeiros pode nos ajudar quanto a vistoria, 9 

próximos passos; A FCT está sem aceiro separando o pasto da edificação. Questões: 1) 10 

Agenda da CISSP – precisamos incrementar a agenda e definir um integrante participando 11 

de cada dia, foi colocado nessa agenda também os responsáveis por cada atividade já 12 

descrita como da CISSP e seus responsáveis, sendo a agenda anexada a essa ata 2) Foi 13 

decidido montar a brigada de incêndio, responsável Cynara 3) Participamos do WhatsApp 14 

CISSP UFG e ficou negociado com a CISSP UFG FCT que sempre que for repassado 15 

reuniões ou eventos necessários de nossa participação, o evento será colocado no 16 

WhatsApp da CISSP UFG FCT e que algum membro precisará se pronunciar para 17 

participar, buscando o consenso de que todos devem fazer parte de pelo menos um evento. 18 

3)De consenso e já negociado com o Diretor da UFG FCT, Júlio ,que estaremos negociando 19 

com a UEG Aparecida, Diretor Prof João, a solicitação para que o corpo de bombeiros nos 20 

visite buscando estarmos seguros para o início da temporada de seca 2019, de forma a 21 

não termos problemas quanto a riscos de incêndios na edificação. 4)Fazer tabela com 22 

professores por curso para colocar os que já enviarem, e status do RA, pop e mapa de 23 

risco –será repassada até sexta, 10/05 para a CISSP UFG FCT. 5)Prof João estará saindo 24 

da CISSP solicitou a saída da CISSP e até a próxima reunião, junho, a Engenharia de 25 

Transporte precisa ter indicado novo integrante 6)Foi negociado que o Regulamento da 26 

CISSP será repassado junto a essa Ata e deverá ser verificado e aprovado na próxima 27 

reunião  7) O prof João repassou 2 atas, que foram assinadas e serão repassadas para a 28 

LARA  que ficará a cargo de imprimir as restantes e solicitar assinatura, o que poderá ser 29 

passado para o SEI 8) criar email CISSP FCT – Eduardo 9)Todas as reuniões da CISSP 30 

UFG FCT serão nas primeiras segundas de cada mês, às 9:00, sala 11. A reunião foi 31 

encerrada às 10h:00min e eu, Presidente da CISSP UFG FCT Profa Cynara Mendonça 32 

Moreira Tinoco, lavrei a presente ata que, depois de lida, será enviada à Direção da FCT, 33 

e assinada em próxima reunião. 34 

Camila Fabricio Poltronieri ______________________________________ 

Cynara Mendonça Moreira Tinoco_________________________________ 

Eduardo Fernando Rodrigues da Silva_____________________________ 

Francisco Fittipaldi     ___________________________________________ 

João Paulo Silva Lima__________________________________________  
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Nelson Dias da Costa Junior_____________________________________ 


