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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO 1 

DE ACIDENTES DA ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES – EACH 2 

– DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP - GESTÃO 2016/2017. . No dia 31 3 

de janeiro de 2017, às 14 horas, reuniu-se ordinariamente, a Comissão Interna de 4 

Prevenção de Acidentes (CIPA) da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da 5 

USP, na sala  de treinamento da biblioteca, sob a presidência da senhora Analucia 6 

dos Santos Viviani Recine, tendo como 1ª secretária Jussara Barbosa. Presentes: 7 

Titulares: Analucia dos Santos Viviane Recine; Ervin Sriubas Junior;  Antonio 8 

Geraldo Ferreira Silva Filho e Jussara Barbosa;Presentes: Suplentes: Bruno 9 

Delfran Pereira e Renato Carnaval Cabeço;Ausentes: Suplentes Keyla Dias 10 

Amaral Orsatti e  Yuri Estevam Christóforo. Havendo número legal de membros, a 11 

presidente declara aberta a sessão. . PARTE I – EXPEDIENTE. Item 01 – 12 

Comunicações do presidente: A sra.  Analucia dos Santos Viviane Revine, abre a 13 

reunião solicitando o levantamento feito pelos cipeiros sobre o que cada um 14 

observou em suas áreas, sendo que o que mais  foi observado foram fios e 15 

ambientes de trabalhos desorganizados. O sr. Renato comenta, em seguida que, 16 

após vistoria nas escadas de emergência foi decidido que serão instaladas chaves 17 

eletromagnéticas nas escadas e que uma licitação já está em andamento (valor 18 

estimado de R$ 37.000,00). Com estas chaves instaladas será evitado o acúmulo 19 

de lixo, uso indevido, extravio de lâmpadas e sensores. O sr. Antonio comenta em 20 

seguida que o pessoal está utilizando o ginásio com mais frequência pois o chuveiro 21 

tem agora água quente, mas falta piso antiderrapante, o que pode causar acidentes. 22 

A sra. Analucia sugere que se coloque, a título de incentivo, avisos, para que o 23 

pessoal do ginásio tragam seus próprios chinelos.O sr. Renato comenta ainda que, 24 

com a proximidade do retorno às aulas e com isso o aumento do risco de acidentes 25 

com alunos e idosos, a enfermagem deveria prestar os primeiros socorros e 26 

providenciar os trâmites de ligar para hospitais e SAMU. A sra. Analucia sugere a 27 

elaboração de um documento solicitando os primeiros atendimentos, lembrando que 28 

não há atendimento após às 18:00 horas. Quanto ao atendimento aos primeiros 29 

socorros serem realizados pela GU, e não pelos funcionários da enfermaria, a CIPA 30 

acredita que os enfermeiros e técnicos de enfermagem seriam os profissionais 31 

melhor capacitados para essa função. Foram levantados alguns casos nos quais o 32 

doente deve ser removido, ou ter a cabeça levantada (vômitos) etc. Foi citado um 33 

caso no qual o socorrido se tornou agressivo com o funcionário que foi atendê-lo, 34 
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recusando o socorro, porque havia urinado e sentia vergonha. Também há casos 35 

recorrentes de pessoas que sentem sempre o mesmo mal-estar diante de uma 36 

determinada situação. O sr. Ervin nos explica que a Guarda Universitária tem curso 37 

de primeiros socorros, mas não é suficiente para atender a demanda da escola. 38 

Será verificado com o sr. Wilson – do SESMT – quais as penalidades que a escola 39 

pode sofrer por não ter atendimento após às 18:00 horas.O sr. Ervin considera 40 

importante, também ouvir o pessoal da enfermaria, para saber como eles podem 41 

ajudar nesta questão do atendimento aos primeiros socorros. De acordo com o 42 

sindicato dos enfermeiros, eles não podem sair de seus postos de trabalho para 43 

fazer atendimento, segundo informou o sr. Antonio, mas o que se pede são os 44 

serviços básicos, como aferir pressão. A enfermaria pode até fazer um prontuário de 45 

alunos, funcionários e docentes. Em seguida o sr. Ervin relata que há muitos 46 

buracos e  restos de materiais dentro e fora dos prédios da escola, o que pode gerar 47 

acidentes. O sr. Antonio informa também que a Fundação “O Boticário” fará um 48 

inventário da Estação Natureza e que na data de hoje foi encaminhado projeto para 49 

definição do local.A presença de quatis é outro problema dentro da escola, 50 

argumenta também o sr. Antonio, tendo em vista que ela foi construída em terreno 51 

do Parque Ecológico Tietê, e é comum encontrar aranhas, lacraias e outros insetos 52 

nas áreas internas das edificações. Existem espaços nos quais aves ficam presas, 53 

pois conseguem entrar e não conseguem sair.  No entanto, a Escola também tem 54 

sido invadida por quatis, gambás e outros bichos animais que podem ser agressivos 55 

e também transmitir doenças, como a raiva, por exemplo. Ao contatar os órgãos 56 

públicos responsáveis, como o Parque Ecológico Tietê e a Polícia Ambiental, 57 

nossos funcionários recebem a resposta que esses órgãos não retiram os animais, 58 

nem possuem equipamentos para tal. Os animais têm sido retirados pelos próprios 59 

funcionários da Escola, que também fornece caixas de papelão ou empresta gaiolas 60 

para o seu transporte.Nossos funcionários não têm treinamento especializado nem 61 

armadilhas adequadas para efetuar o resgate dos bichos.Discutiu-se sobre a 62 

quantidade de ocorrências, mas, aparentemente não há estatística, pois o Aplicativo 63 

de segurança no campus é recente. Debateu-se o incentivo de notificações do 64 

aplicativo por parte da comunidade. Porém diversos avistamentos do mesmo animal 65 

poderiam gerar erros estatísticos. Decidiu-se entrar em contato com a Guarda 66 

Universitária para coletar e uniformizar essas informações estatísticas e, com base 67 

nessas informações, definir ações futuras. Emergencialmente foi solicitado 68 
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verbalmente à Imprensa-EACH preparar publicação pedindo aos alunos, docentes  69 

e funcionários, que  não  alimentem  os  animais. É necessário pedir providências da 70 

escola junto ao Parque Ecológico do Tietê, pois, em caso de acidentes com animais 71 

dentro da escola, podemos ser processados. É necessário verificar quem pode 72 

retirar os quatis da escola, para formalizar o problema. É necessário também gerar 73 

um documento para solicitar a captura dos animais junto aos órgãos competentes. 74 

Deve-se colocar no site da EACH, na “área” da CIPA ou da Imprensa, para que não 75 

se alimente os animais e quais os riscos que isto oferece.Na sequência da reunião a 76 

sra. Analucia faz uma demonstração de como utilizar o programa de Mapa de Risco, 77 

dentro do Google Docs da CIPA. Assim os mapas de riscos poderão ser elaborados 78 

e/ou atualizados quase que 90% de forma automática, ficando apenas os layouts 79 

para serem desenhados e/ou atualizados pela seção gráfica da EACH. Deverá ser 80 

solicitado a este setor uma via dos mapas de risco existentes para dar-se início  a 81 

elaboração e/ou atualização por esta gestão da CIPA. A sra. Analucia define 82 

também a data da SIPAT 2017, que deverá ocorrer nos dias 04, 05 e 06 de 83 

setembro/2017, sendo que a CIPA já tem alguns indicativos de empresas que 84 

poderão fornecer brindes, auxílio de alguns professores e  tema para a 85 

SIPAT/2017.Nada mais a ser tratado a senhora Presidente informou que a presente 86 

ata, o calendário anual, e a ata da eleição serão encaminhadas à DRT e encerrou a 87 

reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata que depois de lida e aprovada será 88 

assinada por mim Jussara Barbosa, _____________________________________, 89 

primeira secretária, e pelos demais membros eleitos pelos servidores e indicados 90 

pelo empregador.   91 
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