
 

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE 1 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES DA ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 2 

HUMANIDADES – EACH – DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP - 3 

GESTÃO 2018/2019. No dia 16 de outubro de 2018, às 14 horas, reuniu-se 4 

ordinariamente, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da 5 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da USP, na sala  de treinamento da 6 

biblioteca, sob a presidência da senhora Sandra Regina Setra, tendo como 7 

secretária Keyla Dias Amaral Orsatti. Presentes: Titulares: Sandra Regina 8 

Setra, Ervin Sriubas Junior e Izaias Vieira de Cristo. Ausentes: Titulares: 9 

Carlos H. Clementino de Almeida. Presentes: Suplentes: Julio Oliveira Torrel, 10 

Analucia dos Santos Viviani Recine e Ademilton José de Santana. Ausentes: 11 

Suplentes: Jussara Barbosa. Havendo número legal de membros, a presidente 12 

declara aberta a sessão. EXPEDIENTE. A sra. Sandra Setra abre a reunião  e 13 

menciona que a professora Mariana Harumi a encontrou na Direção, a 14 

parabenizou pela participação como membro da CIPA e perguntou sobre a 15 

possibilidade de desenvolver trabalhos junto à Comissão de Cultura e Extensão 16 

(CCEx). 1. Atualização dos Mapas de Risco: A sra Analucia Recine relata 17 

que iniciaram-se os trabalhos de elaboração dos Mapas de Risco no ano 18 

passado, mas não houve tempo hábil para conclusão de todas as 19 

dependências da Escola, devendo este trabalho ser retomado. Ela sugere que 20 

sejam impressas as plantas dos locais e coladas as etiquetas com a cor 21 

equivalente ao risco no momento da visita, de forma a sair do local com o Mapa 22 

rascunhado. A sra. Sandra Setra propõe agendar um dia de visita com o auxílio 23 

de um Técnico de Segurança, para acompanhar o inicio dos trabalhos e todos 24 

os membros são favoráveis. A visita fica pré-agendada para ocorrer entre os 25 

dias 29/10 à 01/11, no período da manhã, no prédio da Guarda Universitária. 2. 26 

Atualização sobre verba anual da CIPA: A sra. Sandra Setra acredita que a 27 

verba solicitada pela CIPA através do orçamento apresentado pela secretária 28 

Jussara Barbosa será aprovada sem objeções. No orçamento está prevista a 29 

confecção de duas camisetas bordadas para cada membro, de botons e outros 30 

materiais. 3. Atualização sobre sala para a CIPA ou espaço compartilhado 31 

com o Grêmio: A sra. Analucia Recine, em conversa com a sra Cláudia 32 

Cristina, atual presidente do Grêmio de Funcionários da EACH, constatou que 33 

a gestão do Grêmio está para ser renovada tendo em vista o encerramento do 34 



 

mandato da chapa atual. Desta forma, a atual gestão não pode ceder o espaço, 35 

além de não considerar o local adequado para a guarda de arquivos pois em 36 

dias de entrega de brindes e cestas há grande circulação de pessoas. Os 37 

membros concordam em requerer um armário de aço com chave para 38 

armazenar os documentos, assim viabilizariam a utilização da sala 39 

compartilhada. 4. Relato sobre Encontro de CIPA´s - evento do SINTUSP: O 40 

sr. Ervin relata que participou do Encontro promovido pelo SINTUSP de todas 41 

as CIPA's da USP. Neste Encontro, ele pôde perceber que as Comissões, em 42 

geral, possuem  membros ativos e comprometidos, que acabam por ter um 43 

olhar diferenciado sobre suas respectivas Unidades e gostando das atividades 44 

que desenvolvem como membros. Houve um espaço aberto para as unidades 45 

apresentarem seus problemas, soluções e eventos. O Sr Ervin apresentou 46 

alguns trabalhos desenvolvidos pela CIPA-EACH no ano de 2017, como a 47 

"Oficina Gastronômica", a participação de alunos da Universidade Aberta à 48 

Terceira Idade (UNATI) em apresentações de Teatro e do Coral, além do site 49 

com informações atualizadas da CIPA, e todos os trabalhos foram muito 50 

elogiados e alguns dos presentes manifestaram que irão se espelhar neles. 51 

Através do Encontro ele pôde notar também que as demais CIPA's têm as 52 

mesmas dificuldades, como: baixa participação nos eventos, falta de interesse 53 

em compor a chapa das Comissões, as dificuldades com relação à brigada de 54 

incêndio e alguns casos de desrespeito com o trabalho da CIPA. 5. Relato 55 

sobre ocorrência na Gráfica: O sr. Izaias Vieira relata que funcionários de 56 

uma empresa contratada para reforma da gráfica não estavam utilizando os 57 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) indicados para a realização da 58 

tarefa (óculos de proteção e máscara) e foram advertidos pelo sr. Luciano 59 

Piccoli, Assistente de Infraestrutura. Depois de advertida, a empresa 60 

providenciou os EPI's e os trabalhos seguiram normalmente. 6. Relato sobre 61 

agressão entre funcionários: O sr. Ervin Sriubas relata que ocorreu agressão 62 

entre dois funcionários e ele, a sra. Analucia Recine e o sr. Ademilton José 63 

foram conversar com o funcionário agredido (nome suprimido para preservar 64 

envolvidos). Ele relatou o ocorrido aos cipeiros e foi orientado sobre a 65 

possibilidade de abrir um Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT), mas ele 66 

considerou não ser necessário. Os envolvidos tiveram uma conversa com as 67 

Assistências Administrativa, de Apoio aos Órgãos Centrais e Sindicato dos 68 



 

Trabalhadores da USP (SINTUSP), representado pelo Sr. Alexandre Pariol, 69 

para conciliação. Paralelamente, a CIPA pediu às assistências que os casos de 70 

agressão física fossem direcionadas à ela. O caso foi enviado para análise da 71 

Procuradoria Geral da USP se manifestar sobre a necessidade de abertura de 72 

um processo administrativo, tendo em vista que o funcionário agressor já 73 

cometeu agressão anteriormente. 7. Brigada de incêndio na EACH: O sr. 74 

Ervin relembra que a Assistência Administrativa estava em processo de 75 

contratação do treinamento para brigadistas, mas o processo ainda não foi 76 

encerrado.  Após isso, será necessária a indicação de aproximadamente 50 77 

(cinquenta) nomes para realizar o curso. A sra. Analucia Recine relata que 78 

viabilizaram as saídas de emergência da biblioteca que não estavam 79 

operantes. O sr. Ervin relata que ainda há funcionários no prédio dos 80 

laboratórios que estão utilizando indevidamente as escadas de emergência e 81 

este costume já ocasionou a quebra da fechadura. Além destes casos, também 82 

é sabido que há casos de uso indevido destes locais nos demais prédios da 83 

Escola, mas os alertas não tem sido suficientes. Desta forma, os membros 84 

presentes sugerem alguma nota da Direção alertando sobre os riscos, 85 

reforçando o pedido da CIPA e da Assistência de Infraestrutura. 8. Animais 86 

sendo alimentados na EACH: A sra. Analúcia Recine relata que o sr. Marcos 87 

André, Assistente Técnico de Apoio aos Órgãos Centrais, pediu apoio da CIPA 88 

para divulgar uma nota para que alunos, funcionários e professores não 89 

alimentem os cães que surgem na escola. Além dos cães, há outros animais 90 

que circulam a escola, como por exemplo os quatis, e algumas medidas já 91 

foram tomadas pela CIPA para a segurança dos animais e das pessoas, como 92 

tampas em lixeiras, reunião com Veterinários do Parque Ecológico do Tietê, 93 

além do frequente contato com a Guarda Ambiental. O sr. Ervin considera 94 

importante uma manifestação da Direção e da Prefeitura do Campus 95 

incentivando a adoção, indicando o contato de organizações que cuidam 96 

destes animais 9. Sugestões de palestras para funcionários; É relatado os 97 

casos de dependência química de funcionários da escola e apontado que 98 

mesmo que a CIPA proponha palestras específicas, os funcionários em 99 

questão não participam. Desta forma, são discutidas outras formas de 100 

abordagem e sugerido um trabalho mais próximo, como uma conversa em 101 

grupos específicos e individuais e todos os membros foram favoráveis. 10. 102 



 

Ideias p/ a SIPAT 2019; Foram apresentadas algumas sugestões de eventos e 103 

palestrantes.Comunicações:.Nada mais havendo a ser tratado,  a  senhora 104 

Presidente  encerrou a reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata que 105 

depois de lida e aprovada será assinada por mim Keyla Dias Amaral Orsatti 106 

________________________________, segunda secretária, e pelos demais 107 

membros eleitos pelos servidores e indicados pelo empregador.   108 
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