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Ata da reunião ordinária nº 03/2016-2017 – CISSP 

 

 

Ata da reunião ordinária de número dois, da gestão da CISSP 2016-2017, realizada às quinze 1 

horas do dia vinte e nove de julho, na sala 701-1, 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, Gustavo Caetano Torres, Leonardo Lira Lima, Renata Vieira Massa, 4 

Odilon Nascimento. Pauta: 1. Organização da SIPAT: Em discussão, foi informado que a 5 

COGRE não poderá realizar o evento em conjunto com a CISSP. Apesar do mesmo cronograma, 6 

entendeu-se que o foco de cada evento é diverso, pela natureza de público e de matérias tratadas. 7 

Assim sendo, foi deliberado para que o cronograma de realização da SIPAT 2016 permaneça 8 

conforme o acordado anteriormente: a ocorrer no período de 17 a 21 de outubro, no período da 9 

tarde. Em relação aos convidados e palestras, há a expectativa de que sejam realizadas cinco 10 

palestras, que poderão ser alterados, conforme a disponibilidade dos palestrantes, sendo os 11 

principais temas os que tratem de “fundamentos nacionais e internacionais de segurança 12 

ocupacional”, “mobilidade reduzida e resgate”, “GHS”, “Sedentarismo, tabagismo e 13 

obesidade”, e “resposta e emergência química”. Ato contínuo, foi discutido sobre a certificação 14 

do evento, sendo que nos certificados expedidos constará a carga horária de vinte horas para os 15 

certificados de discentes e servidores públicos que participarem da SIPAT. Em seguida, foi 16 

acordado para que a CISSP busque convidar representantes institucionais da UFABC da 17 

Reitoria, Pro-Reitoria, Direção dos Centros ou outros agentes representando a Administração 18 

para participarem da abertura do evento. Em prosseguimento, foi consensuado para que sejam 19 

emitidos certificados oficiais aos palestrantes convidados. 2.Treinamento da CISSP: Dando 20 

início à reunião, o representante Diogo apresentou o histórico da contratação do treinamento 21 

obrigatório da CISSP, informando que o processo teve êxito e uma empesa foi contratada para o 22 

curso, na forma in company. Como encaminhamento decidiu-se por entrar em contato com a 23 

empresa para que seja feita uma reunião com a presença da presidente da comissão, Profa. 24 

Michelle, e dos representantes Diogo e Gustavo para que o conteúdo do curso seja adequado à 25 

realidade da CISSP da UFABC.   2. Planejamento SIPAT: Foram discutidos inicialmente os 26 

temas que o representante Gustavo havia sugerido e enviado por e-mail, além de temas 27 

colocados pelo grupo. Também foram debatidas as datas possíveis para a realização do evento, 28 

decidindo-se pela semana de três a sete de outubro. Resolveu-se, então, retomar o contato com os 29 

possíveis palestrantes que já haviam indicado a disponibilidade para o evento e convidar outros, 30 

cujos nomes foram levantados durante a reunião.    3. Demanda de copa para técnicos de 31 

laboratório no bloco B: Devido à ausência dos representantes que estão a par da situação desta 32 

demanda, determinou-se que este assunto permanece na pauta da comissão. Nada mais havendo 33 

a declarar, a presidente da comissão deu por encerrada a reunião às dezesseis horas, da qual eu 34 

Andréia Silva, secretária ad hoc, lavrei a presente ata. 35 
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