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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE 1 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES DA ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 2 

HUMANIDADES – EACH – DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP - 3 

GESTÃO 2016/2018. No dia 30 de março de 2017, às 15:30  horas, reuniu-se 4 

ordinariamente, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da Escola 5 

de Artes, Ciências e Humanidades, da USP, na sala  de treinamento da biblioteca, 6 

sob a presidência da senhora Analucia dos Santos Viviani Recine, tendo como 7 

1ª secretária Jussara Barbosa. Presentes: Titulares: Analucia dos Santos 8 

Viviane Recine; Ervin Sriubas Junior;  Antonio Geraldo Ferreira Silva Filho e 9 

Jussara Barbosa.Presentes: Suplentes: Keyla Dias Amaral Orsatti; Bruno 10 

Delfran Pereira e Renato Carnaval Cabeço.Ausentes: Suplentes: Yuri Estevam 11 

Christóforo. Havendo número legal de membros, a presidente declara aberta a 12 

sessão. EXPEDIENTE: a sra.  Analucia dos Santos Viviane Revine, abre a 13 

reunião confirmando a palestra do Prof Ricardo Uvinha, no dia 12 de abril de 14 

2017, às 14:00h, no auditório verde, que abordará o tema: “A importância do 15 

Lazer na saúde do trabalhador”. O sr. Ervin sugere que se registre os dados das 16 

palestras com perguntoas do tipo: 1) Você gostou do horário da palestra?, 2) 17 

Você gostou do tema da palestras?, 3) Você gostou do palestrante? 4) Você tem 18 

alguma sugestão para as próximas palestras da SIPAT? Confirmar e-mail do 19 

funcionário. Esta palestra dará início as atividades da SIPAT 2017 – Semana 20 

Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Na sequência a sra. Analucia 21 

informa que houve alteração no cartaz  sobre Ocorrências e/ou Emergências, a 22 

ser divulgado na escola, com a seguinte mensagem: “Em caso de ocorrências ou 23 

emergências, comunique à Guarda Universitária – pelo rádio, com o vigia mais 24 

próximo de você”. A sra. Analucia convidará o líder da terceirizada para orientar 25 

em caso de ocorrência e/ou emergência.Com relação ao relatório dos Mapas de 26 

Risco que está sendo elaborado pela CIPA, a ser encaminhado para a diretoria, a 27 

sra. Analucia acrescenta que os armários-lousa estão sendo reformados e que 28 

existe um projeto-piloto e que deverá ser verificado com o engº . Eduardo. O sr. 29 

Ervin informa que os shafts estão sendo usados como almoxarifado e que o shaft 30 

do laboratório de química está sendo esvaziado e o material está sendo enviado 31 
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para os laboratórios. Ele informa  que há possibilidade de materiais estarem 32 

sendo comprado em duplicidade e em excesso pela falta de organização. Ele 33 

informa também que os shafts do edifício A3 estão vazios e que existe uma 34 

ordem da SESMT de que os shafts devem ser mantidos limpos por serem área 35 

técnica. Ele solicita que seja encaminhado um ofício à diretoria informando que os 36 

shafts estão sendo esvaziados e anexados com fotos antes e depois da limpeza e 37 

que os resultados já são visíveis. O sr. Ervin informa, ao final, que vai vigiar os 38 

shafts do edifício A2, após a retirada dos materiais pela manutenção. Em seguida 39 

a sra. Analucia passa a abordar o projeto do sr. Ervin, que aborda o perigo nos 40 

laboratórios. O principal ponto deste projeto é a elaboração de um  termo de 41 

responsabilidade ou declaração,que deverá ser assinado pelos alunos que usam 42 

os laboratórios e que deverá conter orientações para melhoria da segurança e 43 

comprometimento dos alunos quanto a utilização dos laboratórios. Ele sugere que 44 

se chame o sr. Wilson, do SESMT, para orientar a CIPA como proceder neste 45 

caso. A sra. Analucia sugere que se encaminhe um ofício para a diretoria e para a 46 

presidência da CG, para dar suporte na implantação deste procedimento. Ela 47 

sugere também que a diretoria publique uma portaria a esse respeito e que 48 

deverá ser verificada como deve ser disponibilizado jalecos, óculos de segurança, 49 

luvas e etc., para cumprimento das normas. Na sequência da reunião, foi 50 

reavaliada  a agenda para continuidade da elaboração/atualização dos Mapas de 51 

Risco, que inicialmente havia sido definida da seguinte  maneira: Fevereiro/2017 – 52 

Concluir A2 e iniciar Laboratório de Pesquisa; Março/2017 – Edifício A3 e A1; 53 

Abril/2017 – Manutenção/Informática/I4; Maio/ 2017 – CB; Junho/2017 – I1 e 54 

Julho /2017 – I1.Porém, a próxima área a ser visitada pela CIPA será a seção de 55 

manutenção, em abril/2017. Nada mais a ser tratado a senhora Presidente  56 

encerrou a reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata que depois de lida e 57 

aprovada será assinada por mim Jussara Barbosa, 58 

_____________________________________, primeira secretária, e pelos 59 

demais membros eleitos pelos servidores e indicados pelo empregador.   60 
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