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1. Introdução e Justificativa 

A portaria Normativa no. 3 de 7 de maio de 2010, da Secretaria de Recursos

Humanos/  Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  estabelece  orientações

básicas sobre a Norma Operacional de Saúde do Servidor (NOSS). A Comissão Interna

de Saúde do Servidor Público do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás

(CISSP-IF/UFG) tem por  finalidade  contribuir  para  a  implementação  da  política  de

atenção à saúde e segurança do trabalho do servidor público federal no Instituto de

Física da UFG.

2. Objetivos

Segundo a  portaria Normativa no. 3 de 7 de maio de 2010, da Secretaria de

Recursos Humanos/ Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a CISSP tem por

objetivos:

a)   propor  ações  voltadas  à  promoção  da  saúde  e  à  humanização  do  trabalho,  em

especial a melhoria das condições de trabalho, prevenção de acidentes, de agravos à

saúde e de doenças relacionadas ao trabalho;

b)  propor  atividades  que  desenvolvam  atitudes  de  co-responsabilidade  no

gerenciamento da saúde e da segurança, contribuindo, dessa forma, para a melhoria das

relações e do processo de trabalho; 

c)   valorizar  e  estimular  a  participação  dos  servidores,  enquanto  protagonistas  e

detentores  de  conhecimento  do  processo  de  trabalho,  na  perspectiva  de  agentes

transformadores da realidade.

3. Metodologia

- Construção da página de internet com conteúdo informativo sobre segurança e saúde 

do servidor público do IF/UFG;

- Elaborar o Mapa de Risco de cada laboratório (Ensino e Pesquisa) do IF/UFG;

- Elaborar o POP (Procedimento Operacional Padrão) de cada Laboratório de Ensino do

IF/UFG;

- Ministrar palestra de segurança dos laboratórios de ensino a cada início de semestre 

para os alunos;

- Promover ações de segurança:

 Treinamento com o corpo de bombeiros sobre ‘Combate a princípio de incêndio’

e ‘Acidentes’;
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 Incluir o treinamento com evacuação e utilização do extintor de 

incêndio;
 Apresentar do fluxo de acidente de trabalho.

- Promover ações de saúde:

 Mini-palestra com profissionais especializados, sobre:
 Voz com fonoaudiólogo;
 Postura com fisioterapeuta;
 Higiene bucal com odontólogo;
 Nutrição com nutricionista;
 “Stress” no ambiente de trabalho com psicólogo;

- Promover ações conjuntas com outras CISSP:

 Promover um dia da saúde com aferição de pressão e medida de glicose;
 Palestra sobre voz e surdez por produtos químicos;
 Treinamento sobre procedimentos no caso de derramamento de produtos; 

químicos e neutralização;
 Palestra sobre gerenciamento de resíduos.

- Realizar a eleições para compor a nova CISPP do IF/UFG.

4. Resultados Esperados

Contribuir para o melhoramento da saúde e segurança do trabalho do servidor 

público federal do Instituto de Física da UFG.

5. Cronograma de Atividades

O cronograma de atividades está apresentado no Anexo I.
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Anexo I

Cronograma de atividades
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Construção  da  página  com

conteúdo  informativo  sobre

segurança e saúde

X

Elaborar do Mapa de Risco de

cada  laboratório  (Ensino  e

Pesquisa)

X X X X X X

Promover ações de segurança X X X
Promover ações de saúde X X X X X X X
Promover ações conjuntas com

outras CISSP

X X

Realizar a eleições X
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