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Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte, às treze horas, na Sala de Reuniões do 9º1

andar da Torre Norte do prédio do Campus Porto Alegre, localizado na Rua Coronel Vicente,2

281 (duzentos e oitenta e um), Porto Alegre-RS, foi realizada a 1ª Reunião Ordinária do mês de3

março/2020 da Comissão Interna de Saúde, Segurança e Prevenção de Acidentes (CISSPA) do4

Campus Porto Alegre do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do5

Sul (IFRS). Reuniram-se membros da CISSPA designados pela Portaria nº 276, de 23 de agosto6

de 2018, estando presentes: Bianca Smith Pilla, Eloisa Solyszko Gomes, Fernanda Míssio Mario7

das Neves e Iara Elisabeth Schneider. Bianca iniciou dando as boas vindas à Eloisa pelo retorno8

da licença para tratar de interesses particulares. Bianca, tendo em vista as demandas de 2019,9

sugeriu que a CISSPA desenvolvesse suas atividades em quatro linhas de ação, a saber: 1)10

Coronavírus e H1N1; 2) Prevenção ao câncer; 3) Saúde mental, incluindo o suicídio; 4) Mapas11

de risco. Sugeriu, também, que as ações focassem: 1) Campanhas de comunicação (folders,12

e-mails, palestras e distribuição de materiais); 2) Alimentação saudável (feira orgânica), apoio e13

incentivo à criação da feira); 3) Exercício físico: promover oficinas (yoga, capoeira, atividades14

físicas em geral), informar-se sobre a possibilidade de reativação da academia do campus.15

Bianca sugeriu abrir um documento no drive do GoogleDocs para os servidores com interesse16

em desenvolver alguma atividade física e/ou promoção de saúde. Em relação ao Dia Mundial17

da Saúde (07 de abril), Eloisa sugeriu um quiosque, programa do Ministério da Saúde “ Saúde18

para todos e em todos os lugares”; Trazer um infectologista para abordar a questão da19

pandemia do coronavírus; Fazer contato com o Grupo do hospital Conceição de práticas20

afirmativas e complementares; Como exemplo, o quiosque pela manhã: informação e oficinas,21

e pela tarde: palestra, sendo sugerido o médico do Andrew Chaves Feitosa da Silva, do STAS22

do IFRS. Outras ações sugeridas com enfoque: Covid-19, campanha antitabagismo, Setembro23

Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, Dia Mundial da Luta contra a AIDS, Dia Mundial da24

Alimentação Saudável (16 de outubro) com ações e campanha sobre atividade física. Nada25

mais a ser tratado, a Presidente da CISSPA do Campus Porto Alegre do IFRS, Bianca Smith Pilla,26



2

declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, Iara Elisabeth Schneider, Secretária da27

CISSPA –CPOA do IFRS, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, segue por mim datada28

e pelos presentes assinada. Porto Alegre, onze de março de dois mil e vinte.29

Bianca Smith Pilla, docente (Titular - Presidente da CISSPA) _____________________________30

Iara Elisabeth Schneider, técnica administrativa (Titular - Secretária CISSPA) ________________31

Fernanda Missio Mario das Neves, técnica administrativa (Titular) _______________________32

Eloisa Solyszko Gomes (Titular) ___________________________________________________33

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


