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Aos dois dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às oito horas, na Sala A5, no bloco A, 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: análise da ação da CISSPA 7 

referente ao Dia Mundial da Saúde; projeto sobre saúde do servidor - Ana; relato da reunião com a 8 

SatS – acidente de trabalho (Denis); encaminhamento referente ao Memorando nº 1/2019/CISSPA 9 

– Campus Feliz, de 28 de março de 2019; capacitação CISSPA para os membros que ainda não a 10 

realizaram; assuntos gerais. Análise da ação da CISSPA referente ao Dia Mundial da Saúde. A 11 

presidente da CISSPA fez a leitura das respostas das perguntas elaboradas e afixadas nas salas 12 

administrativas, banheiro dos servidores e cozinha. Após a leitura, os membros presentes 13 

discorreram sobre suas percepções frente às respostas e decidiram que a presidente enviará e-14 

mail, agradecendo à participação e elencando, em ordem alfabética, os assuntos trazidos pelos 15 

servidores, quais sejam: assédio moral, barulho no local de trabalho, distribuição de servidoras/es 16 

nas salas e setores e saúde mental. Projeto sobre saúde do servidor – Ana. As servidoras 17 

presentes deliberaram que o projeto será submetido ao Sistema de Informação e Gestão de 18 

Projetos (SIGProj) e que farão parte do referencial bibliográfico os autores Christophe Dejours e 19 

Richard Sennett. A servidora Ana Paula Wilke François realizou uma breve explanação sobre a obra 20 

“A loucura do trabalho”, de Christophe Dejours. Decidiu-se pela aplicação de um questionário com 21 

os servidores do Campus e por entrevistas, por adesão, durante a execução do levantamento de 22 

dados para a elaboração do mapa de risco, em que as temáticas que surgiram na ação da CISSPA 23 

referente ao Dia Mundial da Saúde serão contempladas e servirão como instrumento de pesquisa 24 

no projeto sobre saúde do servidor. A servidora Ana Paula Wilke François, coordenadora do 25 

projeto em questão, comprometeu-se em verificar junto ao Departamento de Pesquisa, Pós-26 

graduação e Inovação acerca da possibilidade de submissão do projeto no SIGProj em nome da 27 

CISSPA. Relato da reunião com a SatS – acidente de trabalho (Denis). O vice-presidente da CISSPA, 28 

Denis Jean Regis Bastos, não compareceu à reunião convocada; desse modo, o relato não foi 29 

apresentado. O servidor referido, até o momento da reunião, não justificou sua ausência a esta 30 

reunião. Em vista disso, será encaminhado e-mail ao servidor, solicitando o relato escrito a ser 31 
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encaminhado ao e-mail da CISSPA. Encaminhamento referente ao Memorando nº 1/2019/CISSPA 32 

– Campus Feliz, de 28 de março de 2019. Decidiu-se que será elaborado ofício interno, solicitando 33 

retorno ao Memorando nº 1/2019/CISSPA – Campus Feliz, de 28 de março de 2019, destinado à 34 

direção-geral do Campus. Capacitação CISSPA para os membros que ainda não a realizaram. A 35 

presidente comunicou que os servidores Carlos Fernando Rosa dos Santos e Denis Jean Regis 36 

Bastos apresentaram justificativa para a não realização da capacitação obrigatória da CISSPA, as 37 

quais foram encaminhadas à Seção de Atenção ao Servidor (SatS) que, por sua vez, orientou que 38 

esses membros se apropriassem do material disponibilizado relativo à capacitação mencionada. 39 

Assuntos gerais. Foi solicitado à servidora Ana Paula Wilke François que retornasse com suas 40 

contribuições à Ata nº 03/2019, a fim de que o documento possa ser publicado, ressalvando-se que 41 

a servidora estava em férias.  As servidoras presentes decidiram alterar as reuniões ordinárias para 42 

as primeiras sextas-feiras de cada mês, com início da reunião às 9h, em virtude de ajustes às 43 

demandas dos setores, os quais as servidoras fazem parte. Sem mais, Feliz, dois de maio de 2019. 44 

 
 
 
_____________________________ 
Joseane Cristina Kunrath Stroeher  

Presidente da CISSPA do IFRS- Campus Feliz 
 
______________________________ 
Cristina Alves Teixeira  

Secretária da CISSPA do IFRS- Campus Feliz 
 
_____________________________ 
Ana Paula Wilke François  

Membro da CISSPA do IFRS- Campus Feliz 
 
 


