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Ao décimo segundo dia do mês de maio de 2021, foi realizada a 4ª reunião

ordinária da Comissão de Saúde do Servidor Público - CISSP - da Universidade

Federal do ABC, com a primeira chamada às nove horas e com segunda chamada

às nove horas e quinze minutos, de forma online via link na Plataforma Google Meet,

data e hora previamente acordados entre os membros. Foi declarada aberta a

reunião em segunda chamada pelo presidente João Biancolin. Estavam presentes:

Aline Cristina, Ana Geraldo, Eloah Rabello Suarez, Felipe Cesar Torres Antonio,

Jéssica Xavier e João Biancolin. Após cumprimentar os presentes, o presidente abre

os trabalhos informando que apesar de não estar em pauta, seria importante discutir

a questão divulgada por e-mail pelo Sindicato dos Trabalhadores das Universidades

Federais do ABC (SinTUFABC) sobre autorização concedida pela PROAP para

utilização do campus para fazer reuniões presenciais mensais no campus da UFABC

do Conselho de Segurança (CONSEG-Norte) vinculado à Prefeitura de Santo André,

sendo a primeira reunião agendada para dia 11/05/2021, às 19h, na sala 110 ou 111

do Bloco A. Cabe ressaltar que até o mês passado as reuniões dessa comissão

eram virtuais. De acordo com o plano de retomada das atividades presenciais da

UFABC aprovado pelo Consuni, ainda estamos na fase 0, que não permitiria

atividades presenciais administrativas, de ensino ou extensão nas dependências da

UFABC. O João se responsabilizou em encaminhar ofício para a PROAP com cópia

para a reitoria para questionar qual seria a justificativa para necessidade de

realização desta reunião de forma presencial no campus, uma vez que tal atividade

está em desacordo com o plano de retomada presencial das atividades aprovado

pelo Consuni. Um outro e-mail será enviado pelo João para toda a comunidade da

UFABC, apresentando as atividades da CISSP e informando que estamos

averiguando o cumprimento das fases
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do plano de retomada das atividades presenciais na UFABC. Ainda, um terceiro

e-mail será enviado para as diferentes comissões da UFABC, tais como a Comissão

Interna de Biossegurança (CIBio), Comissão de Gestão de Resíduos da UFABC

(CoGRe), Comissão de Ética em Pesquisa (CEP), Comissão de Ética em Uso de

Animais da UFABC (CEUA) e Comissão Permanente de Segurança Laboratorial

(CPSL) e Segurança do Trabalho, solicitando o envio de mapas de risco já

elaborados por diferentes setores da UFABC à CISSP.

Em seguida, foram levantadas as atualizações em relação ao grupo de

trabalho (GT) do Mapa de risco, de maneira que o Felipe solicitou auxílio para

construção do fluxograma do mapa de risco no Software Bizagi. A Jéssica se

prontificou a tentar aprender a utilizar o referido programa para auxiliar o Felipe na

execução desta atividade. A Jéssica apresentou um formulário elaborado pelo GT

dos mapas de riscos com cinco questões a serem enviadas para os funcionários

técnico-administrativos (TAs) e docentes para levantamento dos riscos dos

diferentes setores, e pediu para que os membros verificassem quais alterações mais

específicas podem ser feitas. Foram feitas sugestões de maneira a ramificar o

formulário, com questões específicas para a área administrativa e outras para

laboratórios, enfermaria e afins.

A Aline, do GT de plano de trabalho, relembrou que este GT já apresentou o

plano de trabalho na penúltima reunião, contendo todas as atividades a serem

cumpridas pela CISSP, no entanto ficaram lacunas de responsáveis para dar

encaminhamento a cada uma das atividades propostas. O plano de trabalho será

divulgado aos membros e os responsáveis por cada atividade serão definidos na

próxima reunião ordinária desta comissão. Cumpridas as atividades de elaboração

do plano de trabalho, este GT mudou o foco para guiar a elaboração do Plano de
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retomada das atividades presenciais dos diferentes setores da UFABC. Este

documento já foi elaborado e será enviado para os membros da CISSP para

discutirmos as possíveis sugestões na próxima reunião, para então passarmos as

questões para o Google Forms para divulgação por e-mail aos TAs e docentes.

Felipe enviou um e-mail para “Café com Processos” para solicitar treinamento

ou auxílio a como organizar melhor os processos da CISSP e aguarda retorno.

Ficou definido que apenas o João e a Amanda terão acesso a senha do

e-mail da CISSP, porém os e-mails recebidos por lá serão encaminhados

automaticamente a todos os membros da CISSP para ciência.

A 5ª reunião ordinária da CISSP ficou agendada de forma virtual para o dia

02/06/2021, das 9h-12h, através da plataforma Google Meet. O link será

disponibilizado aos membros por email.

Finalizadas as falas de todas e todos, o presidente da reunião, João,

agradeceu a todas os presentes e, às dez horas e cinquenta minutos declarou

encerrada a reunião da CISSP. Por serem verdadeiras todas as afirmações contidas

neste documento, eu, Eloah Rabello Suarez, encaminho o mesmo para apreciação

dos meus pares na próxima reunião deliberativa desta comissão, onde ainda cabem

formulações ao documento de sugestões de correções, substituições,

complementações e supressões.


