
Ata da 2ª reunião ordinária da Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (Cissp) do
Instituto de Física (IF) da Universidade Federal de Goiás (UFG), realizada no dia 3/07/2017

1. Apreciação da ata da 1ª reunião ordinária da Cissp do IF da UFG;
2. Informações sobre distribuição de EPI referente à demanda de 2016 do IF;
3. Capacitação da Cissp do IF da UFG;
4. Apreciação do plano de trabalho da Cissp do IF da UFG;
5. Elaboração de estratégia para a criação de mapas de risco dos ambientes do IF da UFG;
6. Definição de calendário de reuniões da Cissp do IF da UFG.

Aos 3 dias do mês de julho do ano de 2017, às 14 horas, reuniram-se no Miniauditório do IF-II,
para a 2ª reunião ordinária do CD do IF, a servidora técnico-administrativa  Tatiane Oliveira dos
Santos  (Presidente  da  Cissp  e  da  sessão),  docente  Ernanni  Damião  Vieira  (Vice-Presidente  da
Cissp) e  os  seguintes  membros:  servidor  técnico-administrativo  André  Gomes  dos  Santos  e
docentes José Ricardo Sabino e Tertius Lima da Fonseca.  Constatado o  quorum, a Presidente da
sessão declarou iniciada a reunião.  Primeiro ponto da pauta – Foi aprovada por unanimidade a
ata  da 1ª  reunião ordinária  da Cissp do IF da UFG.  Segundo ponto da pauta – A Presidente
informou aos membros da Cissp que houve duas reuniões com o Subsistema Integrado de Atenção
à Saúde do Servidor (Siass) da UFG em 2016, quando foram levantadas as demandas do IF da
UFG referentes a equipamento de proteção individual (EPI). Desde então, alguns EPIs nunca foram
entregues ao IF da UFG, entretanto o Siass entregará os EPIs restantes ao IF da UFG em breve.
Terceiro ponto da pauta – Foram unânimes as opiniões de que é necessária a capacitação de todos
os membros da Cissp do IF da UFG e que a primeira ação seria agendar uma reunião com um
enfermeiro do Siass.  Quarto ponto da pauta – Este ponto será apreciado na próxima reunião.
Quinto  ponto  da  pauta –  Foi  aprovada  por  unanimidade,  inicialmente,  a  ideia  de  que  cada
membro crie o mapa de risco dos ambientes do IF da UFG que possui mais contato, contando com
a ajuda da Presidente da Cissp do IF da UFG, Tatiane Oliveira dos Santos. Sexto ponto da pauta
–  Foi  aprovado  por  unanimidade  que  as  reuniões  ordinárias  da  Cissp  do  IF  da  UFG  serão
bimestrais.  A próxima  reunião  ocorrerá  após  criação  parcial  dos  mapas  de  risco,  programada
inicialmente para setembro. Nada mais havendo a tratar,  a Presidente da sessão, agradecendo a
presença e participação de todos, declarou encerrada a reunião, e, para constar, eu, Douglas Arrais
Melo, secretário da sessão, lavrei a presente ata, que, em aprovada pelos membros da Cissp, segue
assinada pela Presidente da sessão.

______________________________
Tatiane Oliveira dos Santos

Presidente da CISSP do IF
Universidade Federal de Goiás
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