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Ata da 4a Reunião Ordinária de 2019 da 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia 

(CIPA/CCET) da Universidade Federal de 

Sergipe, realizada em 19 de julho de 2019. 

 

Aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta minutos, na 1 

miniauditório do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (CCET) da Universidade Federal de Sergipe, 2 

na Cidade Universitária “Prof. José Aloísio de Campos”, reuniu-se, em caráter ordinário, a Comissão 3 

Interna de Prevenção de Acidentes do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, sob a presidência da 4 

Profª Dra. Jacqueline Rêgo da Silva Rodrigues. Estiveram presentes os seguintes membros: Andrea 5 

Gonçalves Bueno de Freitas (NUPETRO), Bruno Santos Souza (DEAM), Cristina Bani Corrêa (DTA), Iara 6 

Michelle Silva Correia (DGEOL), José Kaio Max Alves do Rêgo (DCEM), Luciano Fernandes Monteiro 7 

(DEPRO), Luiz Macedo Fiaes Júnior (DFI), Macclarck Pessoa Nery (DMEC), Oscar Felipe Falcão Raposo 8 

(DECAT), Rosiane dos Santos (DEQ), Tamires Santos Rosa (DEC), Edilayne Meneses Salgueiro 9 

(DCOMP), Guilherme Bravo de Oliveira Almeida (DEC) e Yuri Carvalho Bastos Souza (DEPRO). 10 

Havendo quórum, deu-se início à reunião com aprovação da pauta de convocação, como segue: 1) 11 

Informes da Presidência; 2) Apreciação e aprovação da ata da reunião anterior; 3) Avaliação e 12 

aprovação do registro de acidentes de trabalho; 4) O que ocorrer. Após aprovação da pauta, iniciou-13 

se a reunião colocando-se em discussão o primeiro item. 01 – Informes da Presidência – A 14 

Presidente da Sessão, Profa. Dra. Jacqueline Rêgo da Silva Rodrigues, deu início comunicando aos 15 

demais que em virtude do início do Curso de CIPA marcado para o dia dois (02) de agosto, a reunião 16 

que seria ocorreria nessa mesma data, será suspensa. Aproveitando o momento, Andrea Gonçalves 17 

Bueno de Freitas (NUPETRO), lembrou a todos que as inscrições para o Curso de CIPA encerrariam no 18 

dia dezenove e que Técnicos administrativos necessitariam da anuência dos suas respectivas chefias 19 

para terem suas inscrições homologadas. Diante dessa situação, a Presidente, a fim de agilizar o 20 

processo, pediu a lista daqueles que necessitavam de aprovação da chefia e se prontificou a repassá-21 

la ao o Diretor do CCET para que este pudesse tomar as devidas providências.  02 – Apreciação e 22 

aprovação da ata da reunião anterior - A Presidente da sessão apresentou a ata da 3ª reunião 23 

ordinária e aproveitou para perguntar se algum membro teria alterações a fazer e por não haver 24 

alterações ou questionamentos, a ata foi aprovada por unanimidade. Na oportunidade, também foi 25 

ratificada a aprovação do Regimento interno da CIPA/CCET. 03 - Avaliação e aprovação do registro 26 

de acidentes de trabalho – O Vice Presidente, Prof. Macclarck Pessoa Nery (DMEC) Explicou que o 27 

formulário CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) escolhido terá o mesmo formato daquele 28 

utilizado pelo CCBS e pela DISET com alterações sugeridas pela comissão da CIPA/CCET na reunião 29 

anterior e adequadas à realidade do CCET. Após apresentação do formulário, o Vice Presidente deu 30 

alguns esclarecimentos quantos aos termos técnicos da CAT, situações específicas e como estas 31 

devem ser registradas no momento da ocorrência. Após as explicações do Vice Presidente, o Prof. 32 

Luciano Fernandes Monteiro (DEPRO) questionou sobre pontos na CAT passivos de má interpretação 33 

por parte de quem irá preencher o formulário, uma vez que alunos, não treinados nos termos 34 

técnicos, poderão fazer o registro de acidentes ou situação de risco e ainda sobre a necessidade de 35 

registrar acidentes ocorridos com alunos e visitantes na instituição. Nesse momento, levantou-se 36 

uma discussão sobre quem poderia preencher a CAT e quais acidentes seriam registrados na mesma. 37 
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Alguns membros salientaram a possibilidade de registrarem-se apenas acidentes em que os 38 

envolvidos fossem servidores da instituição e excluíssem os alunos e visitantes, tendo em vista que o 39 

formulário trata de registro de acidentes de trabalho, no entanto, a maioria dos membros mostrou-40 

se a favor da manutenção dos alunos e visitantes no registro de ocorrências por considerarem que 41 

estes também estão expostos aos riscos de acidentes inerentes às atividades exercidas no CCET e 42 

que o registro de todo e qualquer acidente, independentemente de quem tenha sido a vítima é um 43 

ponto positivo na avaliação dos riscos presentes e nas possíveis medidas preventivas a serem 44 

tomadas. Ainda, Luiz Macedo Fiaes Júnior (DFI) ressaltou que alunos é a maioria do público nos 45 

departamentos e laboratórios e por não receberem os mesmos treinamentos que servidores ou 46 

conhecimento técnico têm maior probabilidade de sofrer acidentes, além disso, podem contribuir na 47 

identificação de situação de risco iminente para todos. Diante de todos os argumentos sobre a 48 

finalidade do registro e especificidades dos possíveis acidentes, a maioria concordou na inclusão e 49 

manutenção do registro de acidentes com alunos e após várias ponderações, decidiu-se pela 50 

elaboração de um segundo formulário, mais simples e de fácil entendimento que ficará disponível 51 

nas secretarias dos Departamentos onde serão registrados os acidentes e riscos de acidentes, e que a 52 

CIPA ficará responsável por fazer a triagem dos registros, transferindo para a CAT todos aqueles que 53 

se referirem aos servidores da instituição. Além disso, ficou decidido que independentemente do 54 

registro, todos os formulários serão enviados também à DISET para que esta tome as ações devidas 55 

quanto à prevenção e eliminação dos acidentes relatados. Estando todos de acordo com as decisões 56 

tomadas, ficaram agendados para a próxima reunião a conclusão dos citados formulários e 57 

aprovação dos mesmos. 04 – O que ocorrer - No último item de pauta a Presidente fez uso da 58 

palavra para reforçar a data de início do Curso de CIPA e nada mais havendo a tratar, a Presidente da 59 

Sessão, Profª Dra. Jacqueline Rêgo da Silva Rodrigues, agradeceu a presença de todos deixando 60 

agendada para o dia 06 de setembro de 2019 a próxima reunião da CIPA/CCET de acordo com o 61 

calendário aprovado e deu por encerrada a reunião da qual eu, Rosiane dos Santos, secretária, lavrei 62 

a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes à reunião de aprovação. 63 

Cidade Universitária “Prof. José Aloísio de Campos”, 29 de junho de 2019. 64 

 65 

Lista de Presença: 66 

Andrea Gonçalves Bueno de Freitas (NUPETRO)  

Bruno Santos Souza (DEAM) 

Cristina Bani Corrêa (DTA) 

David Soares Pinto Júnior (DMA) 

Elder Cleiton Barreto Francisco dos Santos (DCOMP) 

Gustavo Perez Alvarez (DEL) 

Iara Michelle Silva Correia (DGEOL) 

Jacqueline Rêgo da Silva Rodrigues (DEQ) 

José Kaio Max Alves do Rêgo (DCEM) 

Luciano Fernandes Monteiro (DEPRO) 

Luiz Macedo Fiaes Júnior (DFI) 
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Macclarck Pessoa Nery (DMEC) 

Oscar Felipe Falcão Raposo (DECAT) 

Rosiane dos Santos (DEQ) 

Simei Tarse Sobrinho Santos (DQI)  

Tamires Santos Rosa (DEC) 

 67 


