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Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos, na Sala 205 1 

(duzentos e quatro), na Torre Sul do prédio do Campus Porto Alegre, localizado na Rua Coronel 2 

Viecente, 281 (duzentos e oitenta e um), 2º (segundo) andar, Porto Alegre-RS, foi realizada uma 3 

Reunião Extraordinária da Comissão Interna de Saúde, Segurança e Prevenção de Acidentes 4 

(CISSPA) do Campus Porto Alegre do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 5 

Grande do Sul (IFRS).  Reuniram-se membros da CISSPA designados pela Portaria nº 276, de 23 de 6 

agosto de 2018, estando presentes: Bianca Smith Pilla, Iara Elisabeth Schneider, Luzia Kasper  e 7 

José Antônio Padilha dos Reis e Melina Bolfe da SATS. Assuntos tratados: Plano de Trabalho 8 

CISSPA 2019: Foi apresentado a Melina o Plano de Trabalho da CISSPA  com as ações previstas para 9 

2019 a serem realizadas junto aos servidores do Campus Porto Alegre, sendo esclarecido dúvidas e  10 

o formato de como ocorrerão as ações durante o ano. Informação sobre a saúde dos servidores: 11 

Professora Bianca enfatiza a importância de informações atualizadas sobre a saúde dos servidores 12 

a fim de que esses dados possam direcionar  ações da CISSPA.  Equipe de Perícia no Campus Porto 13 

Alegre: integrantes da CISSPA apresentam relatos sobre a perícia realizada pelo serviço médico da 14 

UFRGS e justificam a solicitação de ter a equipe de Perícia Médica  do IFRS no Campus Porto 15 

Alegre, o qual teria a finalidade de atender os servidores da capital e região metropolitana. Isso 16 

possibilitaria um acompanhamento efetivo da saúde dos servidores, pois com a perícia na UFRGS 17 

não há um acompanhamento sistemático dos componentes de doenças relacionadas ao trabalho, 18 

retorno do servidor em licença saúde e trabalho de prevenção. DGP E CISSPA: discutiu-se a 19 

eficiência da comunicação entre DGP e CISSPA, relatando-se, por exemplo,  um acidente de 20 

trabalho no final do ano de 2018 (servidor caiu na escada), o qual não foi comunicado a CISSPA. 21 

Professor Padilha sugeriu uma ação da SATS/DGP Reitoria, junto as DGPs dos campi a fim de 22 
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melhorar essa comunicação. Material gráfico e institucional:  discute-se a importância de ter 23 

orçamento para material gráfico e campanhas, porém, Melina informa não haver verba destinada 24 

as CISSPAS no momento. Porém, a Reitoria pretende fornecer material institucional para as 25 

campanhas programadas pela instituição. Nada mais a ser tratado, ao Presidente da CISSPA do 26 

Campus Porto Alegre do IFRS, Bianca Smith Pilla, declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, 27 

Iara Elisabeth Schneider, Secretária da CISSPA –CPOA do IFRS, lavrei a presente ata, que, após lida 28 

e aprovada, segue por mim datada e pelos presentes assinada. Porto Alegre, quatro de abril de 29 

dois mil e dezenove. 30 

Bianca Smith Pilla, docente (Titular - Presidente da CISSPA) _______________________________ 31 

Iara Elisabeth Schneider, técnica administrativa (Titular - Secretária CISSPA) __________________ 32 

José Antônio Padilha dos Reis , docente (Suplente) _ _____________________________________ 33 

Luzia Kasper, docente   (Titular)  _____________________________________________________ 34 

Melina Bolfe , (STAS – Reitoria IFRS) __________________________________________________ 35 

 
"A via original assinada encontra-se à disposição para consulta com a CISSPA do campus". 
 


