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ATA DA I' REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

DE TRABALHO DA ESCOLA. CIENCIAS E HUMANIDADES GESTÃO 2011/2012.

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de 201 1 , às 14h na sala de reuniões dos

Coleglados da EACH -- Escola de Artes, Ciências e Humanidades, reuniram-se os

membros da CIPA/EACH Gestão 201 1/2012, sob a Presidência da senhora Andréa

Pedroso, estiveram presentes os membros: Alexsander França, Brenda Fontes

Malheiros de Castro, Cada Aparecida Gonçalves dos Santos e Patrícia Leonel

Galdino. Os membros Edilene de Carvalho Veiga Jesus, Edvaldo Gomes dos Santos.

Luciana Aparecida Carradori e Renata Lira Cordeiro justificaram a ausência por
estarem em férias. EXPEDIENTE. 1. Comunicações da senhora Presidente. A

senhora Andrea abriu a reunião agradecendo a presença de todos e comunicou que

pretende que a Gestão 2011/2012 cumpra seu papel como CIPA, atendendo a

demanda dos servidores e da Instituição e informou que conta com a participação de

todos. Informou, ainda, que conversou com a Chefe da Seção de Pessoal, a senhora

Ana Paula. e solicitou que quando ocorra uma CAT a copia da mesma seja

encaminhada a CIPA para verificação do ocorrido. ll. Ordem do Dia. 1. Definição do

calendário para visita as seções administrativas e técnicas. A senhora Presidente

destacou a importância da atual Gestão estar mais próxima dos servidores e para isso

sugeriu que os cipeiros se organizem em duplas e promovam visitas as áreas de

trabalho da escola. Nesta visita será importante o preenchimento de um questionário

com perguntas objetivas sobre riscos ergonómicos, ambientais, químicos, físicos.

biológicos e de acidentes. não esquecendo o questionamento sobre o uso de EPI's.

Os dados obtidos com o questionário deverão ser tabulados e confrontados com os

dos meses seguintes. Anexo segue modelo do questionário. Após manifestação dos

membros ficou deliberado o seguinte cronograma para o 2' semestre de 201 1 : agosto

- Cada e Edilene, setembro -- Andréa e Brenda, outubro -- Alex e Edvaldo. novembro --

Patrícia e Luciana e dezembro -- Andrea e Brenda. A distribuição dos Cipeiros para o

lo semestre de 2012 será deliberada no mês novembro deste ano. 2. Confecção dos

mapas de risco. A senhora Presidente informou que na gestão passada foram

iniciados os trabalhos para confecção dos mapas de risco da EACH. mas o mais

próximo da finalização é o mapa dos Laboratórios elaborado pela senhora Patrícia,

que informou aos membros que acredita acabar todo o mapa até a próxima reunião.

Após manifestação dos membros foi deliberada a distribuição da confecção do mapa
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de risco dos prédios aos seguintes cipeiros: os edifícios dos laboratórios (A's)

patrícia, os edifícios da Administração + Biblioteca + Auditórios + Copa - Andréa e

Brenda. os edifícios do Bloco Didático (B's) + Anfiteatros + Lanchonete -- Cada e

Edilene, o edifício 14 (manutenção e informática) - Alex. Os edifícios do CAT, Guarda

Universitária, Transporte. Enfermagem, Laranjinha e ll serão realizados numa

segunda etapa. Ficou aprovado pelos membros o uso do questionário (anexo) para a

confecção do mapa de risco. 3. Discussão SIPAT 2012. A senhora Presidente

lembrou aos membros o sucesso da SIPAT deste ano e que a proposta de motivar os

servidores foi cumprida. A senhora Patrícia destacou que a para o próximo ano será

importante manter o tema "Prata da Casa" enfatizando a segurança no trabalho.

Acrescentou que devemos começar os preparativos com antecedência para podermos

elaborar o evento. Sugeriu que durante a SIPAT seja realizado: concurso de fotografia.

exposição de trabalhos sobre segurança do trabalho, e que seja mantido o teatro e a

apresentação musical. A senhora Presidente agradeceu as sugestões e acrescentou

que seria interessante acrescentar nessa SIPAT o envolvimento da "Prata da Casa

com a sociedade, pensando até em trazer a apresentação de pessoas portadoras de

deficiência. Todos os membros aprovaram as sugestões e deliberaram que na próxima

reunião trarão sugestões de como deverá ser o formato da SIPAT. A senhora

Presidente informou que conversará com o senhor Diretor para definição da data e

quantidade de dias para a realização da próxima SIPAT. 4. Elaboração do jornal

eletrõnico da CIPA. Com a palavra a senhora Cada que inicialmente tinha sugerido a

criação um jornal da CAPA com uma linguagem lúdica que proporcionasse informações

de qual é a função da CIPA e outras informações. Após manifestação dos membros

foram sugeridos os seguintes tópicos: que o jornal deva chamar "CIPAtim - Boletim

Eletrõnico da CIPA", que o primeiro tema abordado será "0 que é e como funciona a

CIPA e o que é EPl", que o personagem principal chamará Dr. CIPA e será aberto um

canal para esclarecimento de duvidas. A senhora Cada informou que antes da próxima

reunião terá um esboço de como será o jornal. Com a palavra a senhora Brenda que

informou que conversará com a servidora Analucia e pedirá que o marido desta nos

ajuda no desenho do personagem Dr. CIPA. Ainda sobre o assunto jornal. foi discutido

se o boletim deveria ser mensal, bimestral ou trimestral, os membros decidiram

esperar o esboço do primeiro exemplar para voltar a discutir a periodicidade do jornal.

5. Discussão sobre o uso de EPI. A senhora Patrícia informou que recebeu um e-
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mail da servidora Kelly informando que durante uma disciplina do curso de Têxtil e

Moda estão sendo queimadas peças de cerâmica (acreditamos), foi informado por ela

que o cheiro é muito forte e isto tem provocado a presença de gases e a servidora

Kelly não tem mascara apropriada para este trabalho. Após discussão os membros

entenderam a importância da situação e demonstraram preocupação em a Escola não

possuir uma política de distribuição e controle de EPI e deliberam que a senhora

Patrícia converse com a servidora Kelly para apurar as reais condições de trabalho da

servidora e que depois converse com o Técnico do Trabalho do SESMT. senhor

Wilson, que este nos auxilie de como proceder junto ao empregador. Nada mais

havendo a tratar eu, Cada Aparecida Gonçalves dos Santos, lavro a presente ATA,

que após lida e achada conforme é assinada pelos seu membros. São Paulo, 28 de

julho de 2011.
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QUESTIONÁRIO DE VISITA OS LOCAIS DE TRABALHOS

DOS SERVIDORES DAEACH/USP

Av. Aflind0 8ettic. 1000 Ertnellno Matarazzo SP CEP 03828-C)CO www.each.usp.br

Data: Cipeiros:

Seção: Assistência :

Quantidade de servidores: manhã/tarde: tarde/noite:

  Ruído  
  Calor/frio/umidade  

2 'ã
aii    

 
n Produtos químicos  

Gases  
     
     
  Esforço físico  

0 Posturaincorreta ou
incomoda  

2 'E

L

Ritmo: excessivo ou
monótono  

     
  Obstáculos/fios soltos  
  Piso  

o 'u
g '=

Sinalização insuficiente
ou inexistente  

a <    
     

n Contaminação por vírus,
bactérias. protozoários.

fungos e bacilos  
     
     

$
Quais existem  Quais são necessários

     
Obs:
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Mapa de Risco da Escola de Artes, Ciências e Humanidades

Questionário auxiliar para elaboração do Mapa de Riscos

(fonte http://lifespan.com.br/cariboost.files/mapade.risco.noo-l l anexo.p

QUESTIONÁRIO

Grupo 1 -- Riscos Físicos - SETOR:.

1 ) Existe ruído constante na seção?

2) Existe ruído intermitente na seção?

3) Indique os equipamentos mais ruidosos:

4) Os empregados utilizam protetor de ouvido?

5) Existe calor excessivo na seção?

6) Existem problemas com o frio na seção?

7) Existe radiação na seção? Onde?

8) Existem problemas de vibrações? On

9) Existe umidade na seção?

1 0) Existe iluminação é adequada?

1 1) Existem Equipamentos de Proteção Coletiva na seção? Eles são eficientes? Se

não,indique as causas:

df)

de?
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1 ) Existem produtos químicos na seção? Quais?

2) Existem emanações de gases. vapores. névoas, fumos. neblinas e outros? De onde

são provenientes?

3) Como são manipulados os produtos químicos?

4) Existem equipamentos de proteção coletiva na seção? Quais?

5) Estes equipamentos são eficientes? Se não forem eficientes. indique as causas.

6) Quais são os Equipamentos de Proteção Individual - EPls -- utilizados na seção?

7) Existem riscos de respingos na seção? Por quê?

8) Existe risco de contaminações? Por meio de quê?

9) Usam óleos/graxas e lubrificantes em geral'P

1 0) Usam solventes? Quais?

1 1 ) Sobre os processos de fabricação, existem outros riscos a considerar?
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Grupo 3 -- Riscos Ergonómicos - SETOR:.

1 ) 0 trabalho exige esforço físico pesado'2

2) Indique as funções e o local relativos a esfori

3) O trabalho é exercido em postura incorreta?

4) Indique as causas da postura incorreta?

5) O trabalho é exercido em posição incómoda?

6) Indique a função, o local e os equipamentos ou objetos relativos à posição
incómoda?

7) O ritmo de trabalho é excessivo? Em que funções?

8) O trabalho é monótono? Em que funções?

9) Há excesso de responsabilidade ou acúmulo de função?o simo não

1 0) Há problema de adaptação com EPls? Quais?

os físicos
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Grupo 4 -- Riscos de Acidentes= SETOR:.

1) Com relação ao arranjo físico, os corredores
sem obstáculos?

2) Indique os pontos onde aparecem estes problemas.

3) Os materiais ao lado das passagens estão convenientemente

4) Os produtos químicos estão convenientemente guardados?

5) Os serviços de limpeza são organizados na seção?

6) O piso oferece segurança aos trabalhadores'P

7) Existem chuveiros de emergência e lava-olhos na seção?

8) Com relação a ferramentas manuais, estas são usadas em bom estado? Onde?

9) As ferramentas utilizadas são adequadas?

1 0) As máquinas e equipamentos estão em bom

problemas e identifique função/local.

11) As máquinas estão em local seguro?

1 2) Os operadores param as máquinas para lubrifica-las, limpa-las. ajusta-las ou

consertá-las? Se não. explique por quê.

1 3) O botão de parada de emergência da máquina é vis

14) A chave geral das máquinas é de fácil acesso?

e passagens estão desimpedidos eS

arrumados?r

estado? Se não indique osS

ível?
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1 5) Indique outros problemas de acionamento ou desligamento de equipamentos.

16) As máquinas têm proteção (nas engrenagens, correias, polias, contra estilhaços)?
Indique os

equipamentos e máquinas que necessitam de proteção.

1 7) Os dispositivos de segurança das máquinas atendem às ne

segurança? Se não. indique os casos.

18) Nas operações que oferecem perigo, os operadores usam EPls?

19) Quanto aos riscos com eletricidade, existem má
soltos sem

isolamento? Indique onde.

20) Os interruptores de emergên
onde falta.

21) Existem cadeados d

alta tensão?Indique
onde falta.

22) Há instalações elétricas provisórias? Indique onde.

23) Indique pontos com sinalização insuficiente ou inexistente.

24) Quanto aos transportes de materiais, indique o meio de transporte e aponte os
riscos.

25) Quanto à edificação, existem riscos aparentes? Onde?

26) A iluminação é adequada e suficiente?
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27)Existem problemas de aparecimento de ratos? Onde?

28) Vê algum risco de acidente? Onde?

29) Existe piso derrapante? Onde?
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Grupo 5 -- Riscos Biológicos - SETOR:.

1) Existe problema de contaminação por vírus. bactéri

bacilos na seção?

2) Existe problema de parasitas?

as, protozoários,fungos e
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Observações complementares

Recomendações

Observações complementares

Recomendações

DATA : L.....L mpanhante Responsável:
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