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Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às oito horas, na Sala E7, no bloco E, 1 

localizada na Rua Princesa Isabel, 60 (sessenta), Feliz-RS, foi realizada a Reunião Ordinária da 2 

Comissão Interna de Saúde, Segurança e Prevenção de Acidentes (CISSPA) do Instituto Federal de 3 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Feliz. A sessão foi convocada pela 4 

presidente da CISSPA do IFRS- Campus Feliz, Joseane Cristina Kunrath Stroeher, e secretariada pela 5 

Secretária da CISSPA, Cristina Alves Teixeira. Esteve presente a servidora Ana Paula Wilke François, 6 

membro da CISSPA. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: Ações da CISSPA 2019; controle 7 

de zoonoses – demanda para SatS; saúde mental – Ana; Portaria de nomeação dos membros.  8 

Ações da CISSPA 2019. Como primeira ação da CISSPA para o ano de 2019, será realizado um 9 

levantamento de demandas dos servidores do Campus Feliz a respeito da temáticas “saúde e 10 

trabalho” em alusão ao dia mundial da saúde. Para tal, no período de 8 a 22 de abril de 2019, serão 11 

dispostos cartazes com questões disparadoras, referentes a interlocução entre as duas temáticas, 12 

junto de urnas nas quais as/os servidoras/es poderão colocar suas colocações e sugestões, sendo 13 

as respostas dessa sondagem analisadas na próxima reunião ordinária. As demais ações para o ano 14 

de 2019 serão norteadas pelas respostas dos servidores identificadas na ação referida. Controle de 15 

zoonoses – demanda para SatS. Os membros presentes decidiram atuar no caso de controle de 16 

zoonoses somente sob demanda formalizada. Saúde mental – Ana. A servidora Ana Paula Wilke 17 

François expôs em linhas gerais a proposta de levantamento e reflexão sobre a saúde mental dos 18 

servidores do IFRS- Campus Feliz, nos moldes de uma pesquisa a ser cadastrada no Sistema de 19 

Informação e Gestão de Projetos (SIGProj), a qual foi aceita por unanimidade.  A pesquisa 20 

mencionada será realizada concomitantemente à elaboração do mapa de risco. Portaria de 21 

nomeação dos membros. Os membros presentes decidiram que a presidente enviará e-mail aos 22 

membros que não realizaram a capacitação obrigatória para permanência na CISSPA, conforme o 23 

Regimento Interno dessa comissão, solicitando justificativa para o não atendimento ao disposto 24 

nesta normativa. As justificativas recebidas serão encaminhadas à Seção de Atenção ao Servidor 25 

(SatS) para apreciação e orientação acerca da permanência dos membros que não se capacitaram. 26 

Além dos assuntos de pauta, tratou-se sobre os desdobramentos do convite realizado aos 27 

profissionais da área de Educação Física do Campus em ações de promoção à saúde dos servidores. 28 

A presidente da CISSPA discorreu sobre o conteúdo de e-mail recebido da servidora Vivian Treichel 29 

Giesel, a qual relatava seus horários disponíveis para execução da ação e, em anexo, o arquivo do 30 

projeto de extensão “Feliz em Movimento”. As participantes da reunião avaliaram que pode ter 31 
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ocorrido um equívoco de comunicação, pois as tratativas iniciais visavam realizar uma sugestão à 32 

servidora Vivian Treichel Giesel sobre a elaboração de projeto semelhante voltado às/aos 33 

servidoras/es; e não a solicitação de cópia do texto do projeto para submissão pela CISSPA, já que 34 

não há, entre os membros da CISSPA, servidora/or com competência técnica relacionada a área.  E, 35 

ainda, porque entendemos que não seria o ideal de uma perspectiva de autoria, já estaríamos 36 

submetendo um projeto quase igual ao já submetido por outrem. Assim, combinou-se que 37 

agradeceremos a disponibilidade da colega servidora, porém, considerando o observado, 38 

informaremos que recuamos da proposta. Sem mais, Feliz, quatro de abril de 2019. 39 
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