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ATA DA 5ª 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 2016/2018. No 3 

dia 09 de maio 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 Analúcia dos Santos Viviani Recine, tendo como secretária Jussara 7 

Barbosa. Presentes:Titulares: Analúcia dos Santos Viviane Recine; Antonio 8 

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

Suplentes: Bruno Delfran Pereira; Ausentes: Suplentes Keyla Dias Amaral 10 

Orsatti; Renato Carnaval Cabeço e Yuri Estevam Christóforo;   Havendo número 11 

legal de membros, a presidente declara aberta a sessão. EXPEDIENTE. A sra.  12 

Analúcia dos Santos Viviane Recine, abre a reunião passando a palavra para o sr. 13 

Antonio e para o sr. Ervin que discutem a obrigatoriedade do curso para atividade 14 

que envolve eletricidade (NR 10). Deverá ser consultado o sr. Wilson, do SESMT, 15 

sobre esta obrigatoriedade. O sr. Ervin vai reavaliar, junto com o sr Ernandes, a 16 

solicitação do funcionário Luis - da informática - que solicitou este curso para a 17 

Comissão de Treinamento, e este foi  reprovado. O sr. Antonio informa que o 18 

curso referente a NR 10 é oferecido por escolas credenciadas e que deve ser 19 

reciclado a cada 2 anos. O sr. Antonio informa que os funcionários da 20 

manutenção já fizeram esta reciclagem. Ele vai verificar  se os funcionários do 21 

áudio visual já fizeram curso de  trabalho em altura bem como quais são os 22 

cursos são obrigatórios para  funcionários da informática (PCF-DRH) e quais são 23 

os pré-requisitos básicos para estes funcionários (NR 10, NR 23 e NR 35). A sra. 24 

Analúcia vai pedir informações de cursos para funcionários. Na sequência o sr. 25 

Ervin sugere que seja feita uma campanha de doação de sangue dentro da escola 26 

e, para isto, deverá ser verificado que empresa/hospital pode fazer este trabalho 27 

dentro da EACH, bem como nº mínimo de pessoas que poderão ser atendidas, 28 

espaço para lanches e geladeira para coleta. Em seguida ele comenta sobre a 29 

importância de palestras sobre prevenção de AIDS, diabetes, cataratas, etc.,  30 

para os nossos funcionários. A srta Jussara vai verificar junto a empresa "Grupo 31 
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Saúde e Vida", que faz palestras grátis para SIPATs, a possibilidade de eles virem 32 

fazer palestra na escola, dentro da SIPAT/2017. Ele irá solicitar também que se 33 

tampe o buraco de rua próximo do ginásio, que poderá causar um acidente. Na 34 

sequência o sr. Ervin comenta o retorno do questionário de avaliação da palestra 35 

do Prof Ricardo Uvinha e considera o resultado satisfatório. Ele reforça também a 36 

necessidade de convidar os terceirizados para a SIPAT/2017. A sra. Analúcia 37 

comenta o resultado parcial da vistoria para levantamento do Mapa de Risco da 38 

Manutenção, reforçando a necessidade de um inventário, do descarte e limpeza 39 

da área, pois da forma como está o setor, a segurança fica comprometida. Deverá 40 

ser verificado com a sra. Aline - responsável pela gestão de resíduos da prefeitura 41 

do Butantã, a melhor forma de se fazer isso. A melhoria da rotina do 42 

departamento será melhorada com a reorganização do local de trabalho. A 43 

justificativa para este trabalho de melhoria na área da manutenção é justificada 44 

como uma necessidade de prevenção de acidente. Com relação ao Termo de 45 

responsabilidade de uso do laboratório, discutido na 4ª reunião ordinária da CIPA, 46 

o sr. Ervin informa que para a adoção deste procedimento será necessário fazer 47 

"lobby" para ser adotado. Será necessário envolver a Comissão de Graduação, 48 

para dar continuidade neste procedimento. O sr. Ervin sugere que a CIPA tenha 49 

uma sala para suas atividades pois trata-se de uma comissão permanente na 50 

EACH e é preciso de um local adequado para organização de suas atividades e 51 

organização de seus eventos anuais (palestras para funcionários, SIPAT e guarda 52 

de materiais). A sra. Analúcia encerra a reunião informando que deverá ser 53 

convocada uma reunião na semana do dia 23 de maio para discutir os 54 

preparativos da SIPAT/2017. A  senhora Presidente  encerrou a reunião. Para 55 

constar, lavrou-se a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por 56 

mim Jussara Barbosa, _____________________________________, primeira 57 

secretária, e pelos demais membros eleitos pelos servidores e indicados pelo 58 

empregador.   59 
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