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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO 1 

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

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

dia 16 de fevereiro de 2017, às 14 horas, reuniu-se ordinariamente, a Comissão 4 

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

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

da senhora Analucia dos Santos Viviani Recine, tendo como 1ª secretária 7 

Jussara Barbosa. Presentes: Titulares: Analucia dos Santos Viviane Recine; 8 

Ervin Sriubas Junior;  Antonio Geraldo Ferreira Silva Filho e Jussara Barbosa. 9 

Presentes: Suplentes: Keyla Dias Amaral Orsatti; Renato Carnaval Cabeço. 10 

Ausentes: Suplentes: Bruno Delfran Pereira ;Yuri Estevam Christóforo. 11 

Convidados: Willian Kita – Chefe da Guarda Universitária. Havendo número legal 12 

de membros, a presidente declara aberta a sessão. EXPEDIENTE. Item 01 – a 13 

sra.  Analucia dos Santos Viviane Revine, abre a reunião lembrando que os 14 

principais temas abordados na última reunião foram o problema com a presença 15 

de animais na escola e primeiros socorros e que será elaborado um relatório para 16 

a diretoria para providências, pois tem sido avistadas capivaras, além de quatis,no 17 

campus. O sr. Kita sugere que se tampe as lixeiras para evitar a presença de 18 

quatis dentro dos prédios da escola. A polícia ambiental já foi chamada várias 19 

vezes, mas não comparece. Ele relata que um gambá morreu dentro da lixeira, 20 

pois não consegui sair de lá. Ele diz, ainda, que o resgate de animais é muito 21 

difícil. Com relação ao  lixo reciclável, este é retirado duas vezes por semana e o 22 

lixo comum três vezes por semana e que pode haver acúmulo de água, 23 

aumentando o risco de dengue. O Ervin informa que aguarda posicionamento da 24 

polícia ambiental quanto ao resgate de animais e que o problema das capivaras 25 

dentro da escola será resolvido com a construção de muro de contenção. O ideal 26 

é a utilização de lixeiras com travas. Na sequência, a sra. Analucia comenta sobre 27 

a falta de divulgação mais efetiva  sobre Atendimento em caso de acidentes de 28 

alunos, docentes e funcionários, pois a guarda universitária é responsável pela 29 

portaria. Outro ponto a ser discutido é a disponibilização de um local adequado 30 

para atendimento de acidentados. O sr. Ervin sugere solicitar curso do SAMU 31 
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para vários funcionários da EACH e informa que o sr. Cristiano – da GU e o sr. 32 

Marcos André estão fazendo este curso.O sr. Renato acha que o pessoal da 33 

enfermaria deveria fazer os primeiros socorros (pré-atendimento), pois eles tem 34 

equipamentos para isso. O sr. Ervin comenta que, mesmo em caso de queda, 35 

quando bate a cabeça, a enfermaria não pode fazer atendimento e, para ele, isto 36 

é omissão de socorro. O sr. Renato questiona se não é possível, em caso de 37 

acidente, a guarda universitária pegar o pessoal da enfermaria e levar até o lugar 38 

onde está  a pessoa acidentada. O sr. Kita informa que, devido a redução de 39 

horário o atendimento ficou mais prejudicado. Como o nº de funcionários é menor 40 

a noite e o nº de alunos é maior e não existe pessoal da enfermaria para 41 

atendimento.A USP Butantã  não leva em conta que as estruturas das unidades 42 

são diferentes. A sra. Keyla comenta, na sequência que não são os enfermeiros 43 

que se negam fazer o atendimento e que eles podem atuar em vários tipos de 44 

atendimentos. Houve um caso de atendimento de um professor pelo pessoal da 45 

enfermaria.A sra. Analucia comenta, ainda, que a estrutura da EACH deve ser 46 

levada em conta para que o atendimento de primeiros socorros sejam feitos pelo 47 

pessoal da enfermaria. Ela propõe também que seja convocada uma reunião com 48 

a diretoria para maiores esclarecimentos. Solicita também que se convoque o 49 

pessoal da enfermaria para a próxima reunião da CIPA. O sr Ervin sugere que 50 

seja feito um abaixo assinado para retornar o atendimento pela enfermaria no 51 

período da noite.Na sequência os membros da CIPA presentes passaram a 52 

discutir as propostas de pauta sugeridas pelo sr. Ervin a saber: 1) Promoção de 53 

palestras (mensais ou trimensais) sobre prevenção de acidentes de trabalho, uso 54 

de EPIs e práticas seguras de trabalho ou temas relacionados à acidentes de 55 

trabalho.Além disso, promover campanhas constantes de 56 

prevenção/conscientização a AIDS, diabetes, catarata etc. CIPA: Programar 57 

palestras de, no máximo, 40 min à   1 hora de duração, às sextas-feiras, nos 58 

meses de abril, junho e novembro, abordando temas como: nutrição. Diabetes, 59 

ginástica laboral, finanças pessoais, educação financeira. 2) a 2ª hora de cada  60 

reunião seja utilizada para visitar os diversos locais da EACH (proposta da 61 

Analucia). CIPA: Os membros da CIPA fará estas visitas sempre que possível. 3) 62 
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Elaboração/atualização dos mapas de risco e relatórios do A2. CIPA: A 63 

elaboração e/ou atualização dos Mapas de Risco estão em andamento. 4) 64 

Criação de um cronograma para elaboração dos mapas de risco. CIPA: Levantar 65 

os dados do Laboratório de Pesquisa ao mesmo tempo que o edifício A2; 66 

Fevereiro – concluir As e Laboratório de pesquisa; Março – Edifícios A3 e A1; 67 

Abril – Manutenção, Informática e I4; Maio – CB; Junho – I1; Julho –I1. Fazer um 68 

bloco por mês. Solicitar autorização da diretoria para fazer o Mapa de Risco da 69 

sala dos professores.Concluídos os Mapas de Riscos, estes deverão ser 70 

encaminhados para a) Wilson – SESMT; b) Direção da EACH para 71 

aprovação;c)Disponibilizar no site e d) Divulgar nas áreas envolvidas (criar 72 

suporte de acrílico.5) Área na imprensa da EACH com o título “CIPA este mês” e 73 

que esta ação poderia começar pela posse da nova gestão. (sugestão do 74 

Antônio). CIPA: Falar com a Natália – responsável pela Imprensa, para publicar 75 

junto com o informe das assistências da EACH. 6) Cada cipeiro deverá criar 76 

algumas sugestões de tarefas para se colocar em prática. Reunindo estas tarefas, 77 

montar um cronograma e se reunir com os chefes e assistentes da 78 

EACH.CIPA:Trazer dados da própria seção e da EACH. Trazer terceirizados para 79 

as reuniões da CIPA. 7) SIPAT/2017: definição de data, tema (sugestão juntos 80 

aos funcionários: fazer pesquisa de opinião no Google formulários), palestras, 81 

divulgação e procura por patrocínio.CIPA: Ficou decidido que a SIPAT será 82 

realizada nos dias 04, 05 e 06 de setembro/2017. O sr. Ervin sugeriu a criação de 83 

um jogo do tipo “Caça ao tesouro”, a fim de estimular os funcionários conhecerem 84 

outras áreas da EACH. Deverá ser criado também um slogan para a SIPAT. 8) 85 

CAT - acidentes de trabalho (Geison e Bruno). CIPA: Discutir com o sr. Wilson do 86 

SESMT, o passo a passo para a necessidade de elaboração do CAT. Finalizando, 87 

a sra. Analucia informa que os dados para elaboração dos Mapas de Risco do 88 

edifício A2 estão prontos e em fase final de elaboração para apresentação à 89 

diretoria da EACH. Nada mais a ser tratado a senhora Presidente  encerrou a 90 

reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata que depois de lida e aprovada 91 

será assinada por mim Jussara Barbosa, 92 

_____________________________________, primeira secretária, e pelos 93 
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demais membros eleitos pelos servidores e indicados pelo empregador.   94 
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