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Ata da reunião ordinária nº 04/2016-2017 – CISSP 

 

 

Ata da reunião ordinária de número quatro, da gestão da CISSP 2016-2017, realizada às catorze 1 

horas e quinze minutos do dia treze de outubro de dois mil e dezesseis, na sala S312-3, do 2 

campus Santo André. A reunião foi presidida pelo vice presidente da comissão, professor Carlos 3 

da Silva dos Santos, e contou com a presença dos representantes: Fabio Senigalia, Gustavo 4 

Caetano Torres, Manuela Scarpelini Vieira, Leonardo Lira Lima. Ausência justificada: Andreia 5 

Silva, professora Michele. Pauta : 1.Informes: Em início à reunião, o vice presidente da CISSP, 6 

professor Carlos, cumprimentou aos presentes e franqueou a palavra aos membros presentes, 7 

para informes. Treinamento dos membros da CISSP: o servidor Fabio Senigalia informou que 8 

as duas turmas foram treinadas, cumprimento ao que consta do regimento, e que as notas serão 9 

encaminhadas ao financeiro para pagamento à contratada que forneceu o curso. Em seguida, 10 

passou-se aos demais itens da pauta 2. Mapas de risco: O servidor Gustavo informou a respeito 11 

de mapas de risco, e enfatizou que enviará uma prévia de modelo de documento, e que será 12 

necessário visitas para iniciar a confecção dos mapas de risco, sob a perspectiva da CISSP. No 13 

uso da palavra, Fabio propôs que a CISSP possa pensar numa logística. O servidor Gustavo 14 

Caetano ressaltou que, em sendo necessário, é possível dividir por prédios e por equipes, que se 15 

apresentem como membros da CISSP, levando um documento impresso e breve olhar qualitativo 16 

nas visitas setoriais. Gustavo lançou a ideia de que os mapas dos laboratórios comecem a partir 17 

dos laboratórios didáticos e algumas das áreas administrativas. Professor Carlos concorda com a 18 

iniciativa, e destacou a necessidade de se pensar num calendário e em critérios de prioridade para 19 

se pensar do início do mapeamento a partir de onde é mais necessário e, para efeitos de 20 

deliberação, propôs-se aguardar para uma próxima reunião.  2. Planejamento e a suspensão 21 

temporária da realização da SIPAT: O vice presidente da CISSP informou nem todos os 22 

membros da CISSP ficaram sabendo do porquê a SIPAT não ter ocorrido nas datas planejadas. 23 

Gustavo ressaltou que a previsão era ter ocorrido em outubro, porém, a professora Michele levou 24 

a demanda ao SISEG. Em âmbito do SISEG, foi informado que não seria possível a Reitoria 25 

participar naquelas datas. Houve recessos, bem como o treinamento da CISSP, que demandou 26 

uma semana, houve também a semana das Engenharias dessa forma, tendo em vista a exiguidade 27 

dos prazos, optou-se assim por suspender o evento. Professor Carlos ressaltou a importância de 28 

avisar aos palestrantes de que não ocorrerá o evento nesse ano. O servidor Fabio e o servidor 29 

Gustavo propuseram que as datas para o agendamento da SIPAT ocorra antes de maio de 2017. 30 

O vice presidente da CISSP opinou que a SIPAT ocorra mais para o final do mandato, 31 

considerando que os mandatos da CISSP são anuais. O servidor Gustavo destacou que o maior 32 

problema é infraestrutura, a emissão de certificados, quem assina os certificados, quem imprime 33 

os certificados, as providências de reserva de salas e de microfones. Fabio Senigalia opinou que 34 

a CISSP possa focar esforços no mapeamento de riscos. Para o servidor Gustavo, a realização da 35 

SIPAT reforça a comunicação e conhecimento a respeito da CISSP, trazendo possíveis 36 

interessados para as futuras composições da CISSP e, no que se trata dos mapas de risco, esse 37 

parece ser um trabalho mais interno, muito importante, porém é também preciso que algo é 38 

preciso para divulgar para a comunidade.  Para o professor Carlos, o mapa de risco é mais sujeito 39 

a graduar e dividir no tempo. No mais, tendo em vista o quórum da reunião, não pareceu viável 40 
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deliberar para que a SIPAT ocorra em 2016, e, se for caso de realizar a SIPAT em 2017, parece 41 

ser necessário aguardar a divulgação do calendário acadêmico do próximo ano. Fabio opinou que 42 

a palestra “Sedentarismo, tabagismo e obesidade”, da SIPAT, pode ser realizada por palestrante 43 

interno, da UFABC, ministrado por profissionais da própria universidade, facilitando a logística 44 

e a comunicação, para o público aderir. Professor Carlos ressaltou que é importante uma SIPAT 45 

de baixo custo, ao que o servidor Gustavo concordou e ressaltou novamente a necessidade da 46 

infraestrutura. O servidor Fabio Senigalia ressaltou que é bem possível que a SUGEPE também 47 

possa coadjuvar na organização do evento promovido pela CISSP. O servidor Gustavo propôs a 48 

formulação de um e-mail consultivo à comunidade, para receber sugestões de eventuais temas, 49 

com um campo para observações, para as três áreas. Encaminhamentos:  Os presentes 50 

concordaram por suspender a realização da SIPAT 2016 e foi consensuado para que os 51 

palestrantes convidados de 2016 sejam avisados da suspensão do evento, nos seguintes termos: 52 

"A CISSP UFABC vem agradecer pela vossa disponibilidade na participação do evento SIPAT - 53 

Semana Interna de Prevenção de Acidentes da UFABC - e informa que, devido à insuficiência 54 

orçamentária e financeira no ano de 2016, houve a necessidade de adiar a realização do evento, 55 

com previsão para que o mesmo ocorra no primeiro semestre de 2017.Avisaremos mediante a 56 

expedição de novos ofícios, que serão enviados com antecedência à realização da SIPAT 2017.” 57 

Propôs-se também que a matéria da organização e realização da SIPAT volte à pauta em futura 58 

reunião da CISSP, ao que todos concordaram. 3.Layout do site da CISSP: Fabio solicitou 59 

autorização para modificar o layout do site, ao que todos os presentes concordaram. Nada mais 60 

havendo a declarar, o vice presidente da comissão cumprimentou os presentes e declarou 61 

encerrada a reunião às quinze horas e cinquenta minutos, da qual eu, Leonardo Lira Lima, 62 

assistente em administração, secretário ad hoc, lavrei a presente ata. 63 
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