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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 quinze 1 

horas do dia catorze de dezembro, na sala 312-3, do campus Santo André. A reunião foi 2 

presidida pela presidente da comissão, Michelle Sato Frigo, e contou com a presença dos 3 

representantes Carlos, Renata Vieira Massa, Odilon Nascimento, Michelle Sato Frigo, Andréia 4 

Silva, Tatiane, Diogo e Fábio. Pauta: 1. Curso NR-5: Em discussão, onde todos os presentes 5 

puderam expor a sua opinião o curso oferecido foi bom, porém a pessoa que ministrou não tem 6 

experiência sobre o assunto no ambiente acadêmico e público o que tornou a teoria muito 7 

distante da prática e do dia a dia da Universidade, diante do fato foi sugerido para que os 8 

próximos cursos sejam ministrados por pessoas da área de medicina e segurança do trabalho da 9 

própria instituição e que durante as aulas as questões pertinentes ao risco sejam mais exploradas 10 

e aprofundadas. 2. Mapa de risco: Foi sugerido que o mapa de risco fosse iniciado pelos 11 

membros da CISSP em 2017 em todas as áreas da Universidade, a começar pelas áreas 12 

administrativas após uma lista de verificações construída pela equipe de Segurança do 13 

Trabalho/Prefeitura Universitária/UFABC e através das seguintes etapas: construir um 14 

cronograma das etapas de aplicação do mapa de risco; estabelecer fluxo/rotina; comunicar a 15 

Reitoria, chefias e áreas. 3. Acidente de trabalho: Por consenso, foi verificada a necessidade de 16 

estabelecer um fluxo de acidente de trabalho na instituição entre as seguintes áreas: CISSP, 17 

Segurança do Trabalho/PU, Seção de Promoção à Saúde/PROAP e DSQV/SUGEPE. Foi 18 

proposta uma reunião, em janeiro de 2017 com data e horário a definir, com as áreas acima para 19 

discutir melhor o assunto. 4. Demais questões elencadas na reunião: Eleição para a próxima 20 

gestão, verificar datas. Indicar como temas de discussão para a próxima gestão questões 21 

relacionados à insalubridade e zoonoses. Nada mais havendo a declarar, a presidente da 22 

comissão deu por encerrada a reunião às dezesseis horas, da qual eu, Renata Vieira Massa 23 

2°secretária, lavrei a presente ata. 24 
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