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Ao segundo dia do mês de fevereiro de 2022, foi realizada a décima 

segunda reunião ordinária da Comissão de Saúde do Servidor Público - CISSP 

- da Universidade Federal do ABC, com a primeira chamada às dez e com 

segunda chamada às dez e dez minutos, de forma online via link, data e hora 

previamente acordados entre os componentes da comissão através do email e 

whatsapp. Foi declarada aberta a reunião em segunda chamada pelo 

presidente João Biancolin. Estavam presentes: João Biancolin, Nathalia 

Seabra, Jéssica Xavier, Felipe César e Ana Paula de Mattos. Justificaram a 

ausência Eloah e Amanda. 

Primeiramente nos informes o presidente João fez um resumo das 

ultimas reuniões e comentou sobre a eleição da nova CISSP que terá as 

inscrições até o dia 08 de fevereiro, porém como não houve inscrições ainda, 

talvez seja prorrogada as inscrições. 

Foi definido um cronograma de reuniões e programação da SIPAT, com 

data provável 09 e 10 de março. Felipe ajudou muito nas ideias de temas e na 

programação da semana interna de prevenção de acidentes do trabalho que 

estamos montando, primeiramente ficaria assim a programação da SIPAT: 

 

Quarta 09/03 - 11h às 11h30 - Solenidade de abertura (convida reitoria)  

Quarta 09/03 - 15h às 17 - Mesa redonda sobre as diferentes visões internas 

sobre a segurança do trabalho (convidar os setores que se dispuseram)  

 

Quinta 10/03 - 10h às 12h - Balanço CISSP mandato 2021-2022  

Quinta 10/03 - 15 às 17h - Conversa/treinamento mapa de risco (convidar 

SEST e mais um integrante CISSP) 

Quinta 17h30 às 18h solenidade de encerramento 
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Foi combinado conversar com o engenheiro de segurança da 

universidade Diego Marin na sexta-feira 04 de fevereiro as 10am e na quarta-

feira 09 de fevereiro às 10am seguida das aprovações das últimas atas. 

 

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

agradeceu a todas as presentes e, às  11am e declarou encerrada a décima 

segunda Reunião Ordinária da Comissão de Saúde do Servidor Público da 

Universidade Federal do ABC. Por serem verdadeiras todas as afirmações 

contidas neste documento, eu, Nathalia Seabra, 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. 

 


