
CIPA – Comissão Interna de
 Prevenção de Acidentes

FALE COM A CIPA 

E-mail : cipa-each@usp.br
Visite nosso site:  http://www.each.uspnet.usp.br/cipaeach/

COMPOSIÇÃO CIPA GESTÃO 2018 2019

Titulares: Carlos Henrique Clementino de Almeida, Ervin Sriubas 
Junior, Izaias Vieira de Cristo  e  Sandra Regina Setra .

Suplentes: 
Ademilton José de Santana, Analucia dos Santos Viviani Recine, Julio 
Oliveira Torrel, Jussara Barbosa (1ª secretária) e Keyla  Dias Amaral 
Orsatti (2ª secretária)

 Não AlImeNte ANImAIs

Solicitamos a todos que não alimentem os animais silvestres 
e cães que, eventualmente, estejam caminhando pelo campus 
USP Leste.
 Os animais podem se sentir ameaçados e atacar, causando 
ferimentos e acidentes.

Guia da CIPA para 
ingressantes 2019
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 emerGêNCIAs

Em caso de ocorrências ou emergências,  entre 
em contato com o vigia mais próximo ou com 
a guarda universitária pelo fone 3091-1033 ou 
utilize o app campus USP.

campus



seGurANçA em lAborAtórIos

  É muito importante saber utilizar corretamente os 
laboratórios e seus equipamentos. Leia atentamente 
as instruções contidas no documento “NOÇÕES 
ELEMENTARES DE SEGURANÇA PARA OS 
LABORATÓRIOS DIDÁTICOS DA EACH-USP”,
disponível em: http://www5.each.usp.br/laboratorios-2/ 

	  

O QUE É A CIPA?

A CIPA- Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes - é uma comissão composta por 
representantes do empregador e dos empregados 
tendo como missão a preservação da saúde, da 
integridade física dos trabalhadores e de todos 
aqueles que interagem com a empresa.

COMISSÃO
é um grupo de pessoas trabalhando, em equipe, 
para tratar de um determinado assunto.

INTERNA
pode atuar dentro e fora da empresa.

PREVENÇÃO
seu objetivo principal é atuar para que o acidente 
não aconteça.

ACIDENTE
é qualquer acontecimento imprevisto que pode 
causar danos ou prejuízos a saúde do trabalhador

Dr. CIPA

Quais os objetivos da CIPA?

CIPA visa a prevenção de acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho, de modo a tornar 
compatível permanentemente o trabalho com a 
preservação da vida e a promoção da saúde do 
trabalhador. 

Observar e relatar condições de 
risco nos ambientes de trabalho

Solicitar medidas para reduzir,  eliminar 
ou neutralizar os riscos existentes

Discutir os acidentes e solicitar 
medidas de prevenção

Orientar os demais trabalhadores 
quanto à prevenção de acidentes

E o que regulamenta a CIPA? 

A CIPA é regida pela Norma Regulamentadora
 NR-5  que estabelece a obrigatoriedade das 
empresas públicas e privadas organizarem e 
manterem em funcionamento, por estabelecimento, 
uma comissão constituída exclusivamente por 
empregados com o objetivo de prevenir acidentes 
e doenças ocupacionais.

•

•

•

•

Que tal começar agora?

Um simples alongamento diário pode ajudar a 
prevenir doenças do trabalho como lesão por 
esforço repetitivo

E o que é segurança do trabalho?

 É o conjunto de diretrizes e ações que trata da 
segurança do trabalhador no seu dia a dia e tem 
como principal função reduzir acidentes de trabalho, 
doenças ocupacionais e proteger a integridade 
física e psicológica do trabalhador

Elaborar mapas de risco 
Elaborar planos de trabalho que possibilite a 
ação preventiva na solução de problemas        de      
segurança e saúde no trabalho
Promover anualmente a SIPAT em conjunto com 
o SESMT
Divulgar e promover o cumprimento das Normas 
Regulamentadoras

Veja algumas atribuições da CIPA...

•
•

•

•
ENFERMAGEM EACH: 3091-1030

GUARDA UNIVERSITÁRIA: 3091-1033

 “NENHUM TRABALHO OU TAREFA É 
TÃO IMPORTANTE QUE NÃO 

POSSA SER FEITO 
COM SEGURANÇA”

Guarde bem, você nunca 
sabe quando vai precisar

Escola de Artes, 
Ciências e 

Humanidades

CIPA Gestão 2014/2015
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O QUE É CIPA?

A CIPA- Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes - é uma comissão composta 
por  representantes do empregador e dos 
empregados tendo como missão a preservação 
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Objetivos da CIPA

CIPA  visa a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, de 
modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação 
da saúde do  trabalhador principais objetivos:

•  Observar e relatar condições de risco nos ambientes de trabalhos;

•  Solicitar medidas para reduzir, eliminar ou neutralizar os riscos existentes;

•  Discutir os acidentes e solicitar medidas de prevenção;

•  Orientar os demais trabalhadores quanto à prevenção de acidentes.•  Divulgar e promover o cumprimento da Normas Regulamentadoras;

•  Elaborar relatórios que possibilitem a ação preventiva na solução de 
problemas de segurança e saúde no trabalho;

•  Promover anualmente a Semana Interna de Prevenção de Acidentes 
(SIPAT) em conjunto com o SESMT; 

•  Elaborar mapas de risco. 

O que é segurança do trabalho?

É o conjunto de diretrizes e ações que trata da segurança do trabalho no 
seu dia a dia e tem como principal função reduzir acidentes de trabalho, 
doenças ocupacionais e proteger a integridade física e psicológica do 
trabalhador 

Norma Regulamentadora CIPA
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