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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE 1 

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

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP - GESTÃO 2018/2019. No dia 16 de janeiro de 3 

2019, às 14 horas, reuniu-se ordinariamente, a Comissão Interna de Prevenção de 4 

Acidentes (CIPA) da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da USP, na sala de 5 

treinamento da biblioteca, sob a presidência da sra. Sandra Regina Setra, tendo como 6 

1ª secretária Jussara Barbosa. Presentes - Titulares: Izaias Vieira de Cristo  e  Sandra 7 

Regina Setra. Suplentes: Ademilton José de Santana, Analucia dos Santos Viviani 8 

Recine, Jussara Barbosa. Ausentes - Titulares: Carlos Henrique Clementino de Almeida  9 

e Ervin Sriubas Junior. Suplentes: Julio Oliveira Torrel. Havendo número legal de 10 

membros, a presidente declara aberta a sessão. Comunicados da presidente: A sra. 11 

Sandra Regina Setra abre a reunião com a aprovação da ata da 8ª reunião ordinária da 12 

CIPA - Gestão 2018-2019. Em seguida os presentes comentam sobre a necessidade de 13 

se preparar o material para os kits dos alunos ingressantes/2019,  o Guia para Alunos 14 

Ingressantes 2019, que deverá ser atualizado e a divulgação promovida após o período 15 

de matrícula online. A finalidade deste guia é orientar os alunos ingressantes sobre "O 16 

que é a CIPA", "Fale com a CIPA", "Presença de Animais no Campus", "Emergências", 17 

"Normas Regulamentadoras" e "Segurança em Laboratórios". Depois de pronto, o Guia 18 

deverá ser distribuído na escola (quadro de avisos) e colocado na página da graduação. 19 

Ainda, com relação aos alunos ingressantes de 2019, deverá ser providenciado o 20 

material "Noções elementares de Segurança para os Laboratórios da EACH/USP".  Na 21 

sequência, a secretária da CIPA apresenta a proposta do calendário de eleição da 22 

próxima gestão da CIPA (2019/2020), cujo início do processo eleitoral é dia 11 de 23 

fevereiro, com o envio do "Ofício de Notificação à Direção sobre as Eleições da CIPA". 24 

Em seguida foi discutido o início da elaboração dos Mapas de Risco, por esta gestão, 25 

uma vez que, segundo o SESMT, o processo é bem mais simples do que o modo que foi 26 

feito pela gestão anterior. Outro ponto abordado também foi a forma de fixação dos 27 

Mapas de Riscos pela escola. O formulário digital criado pela cipeira Analucia, utilizado 28 

no levantamento de 2017, foi resgatado e será novamente utilizado. Os presentes 29 

decidiram, também, fazer uma vistoria pelo Campus, de forma aleatória, no próximo dia 30 

21 de janeiro às 11:00 horas na seção de informática (com uso do formulário eletrônico), 31 

na Seção de Transporte e Guarda Universitária. O resultado dessa vistoria será 32 

encaminhado à diretoria. Finalizando, o envio do relatório sobre os problemas com as 33 

janelas da sala de convívio dos alunos ficará suspenso, a pedido do Presidente da CIPA, 34 

sr.  Carlos Henrique, que, através do e-mail de 11 de janeiro de 2019, informa que as 35 

providências estão sendo tomadas.  Nada mais havendo para tratar, a senhora 36 

Excluído:  37 
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Presidente encerrou a reunião. Para constar, lavrou-se presente ata que depois de lida e 38 

aprovada será assinada por mim Jussara Barbosa, Barbosa, 39 

______________________________, primeira secretária, e pelos demais membros 40 

eleitos pelos servidores e indicados pelo empregador.   41 
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