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1 Apresentação  

Este relatório reúne um descritivo de atribuições e as principais atividades 

desenvolvidas pelo Setor de Segurança do Trabalho na Regional Catalão (RC) 

da Universidade Federal de Goiás (UFG), durante o período agosto de 2016 a 

outubro de 2017. As ações desenvolvidas por esse setor sempre procuraram 

estar de acordo com a missão da Universidade que é a de contribuir para a 

formação de cidadãos capazes de promover a transformação e o 

desenvolvimento sustentável da sociedade. 

Os trabalhos desenvolvidos foram realizados em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional da UFG (PDI), novos Regimento e Estatuto da 

UFG, e outras legislações educacionais e Institucionais, além das decisões dos 

Órgãos Deliberativos da RC e da UFG. 

Detalhes do setor e sobre esse relatório podem ser visualizados no quadro a 

seguir: 

Coordenador(a) atual: 
Daiane Dizielle Meireles Soares 

Responsável pela 
sistematização do 
relatório: 

Daiane Dizielle Meireles Soares 

Site: 
https://segtrabalho.catalao.ufg.br/ 

Telefone: 
(64)3441-5344 

2 Identificação da Equipe  

Nome do servidor Tipo 2016 2017 

Daiane Dizielle Meireles Soares Federal X X 
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Detalhamento da equipe: 

Daiane Dizielle Meireles Soares 

o Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho 

o Titulação: Especialista 

Atividades que desempenha:  

 Auxiliar nos levantamentos de riscos ocupacionais para a elaboração de 

laudos técnicos e programas de prevenção de riscos ocupacionais, 

através de visitas técnicas com a participação dos servidores envolvidos, 

nos diversos ambientes de trabalho da Instituição. 

 Promover campanhas, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar outros 

recursos de ordem didática e pedagógica com o objetivo de divulgar as 

normas de segurança e higiene do trabalho, assuntos técnicos, 

administrativos e prevencionistas, visando evitar acidentes do trabalho e 

doenças ocupacionais. 

 Orientar e apresentar as normas de segurança referentes a arranjos 

físicos e de fluxos, com vistas à observância das medidas de segurança 

e higiene do trabalho, inclusive por terceiros. 

 Acompanhar os membros da Comissão Interna de Saúdo do Servidor 

Público – CISSP nas ações e orientá-los quanto as normas, 

regulamentos, documentação, dados estatísticos, resultados de análises 

e avaliações, materiais de apoio técnico, educacional e outros de 

divulgação para conhecimento, para investigação dos acidentes de 

trabalho e auto desenvolvimento do servidor. 
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 Indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção individual e 

coletivo e dos equipamentos de proteção contra incêndio, de acordo 

com a legislação vigente. 

 Cooperar com as atividades do meio ambiente, orientando quanto ao 

tratamento e destinação dos resíduos industriais, incentivando e 

conscientizando o servidor da sua importância para a vida. 

 Orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas, quanto 

aos procedimentos de segurança e higiene do trabalho, previsto na 

legislação ou constantes em contratos de prestação de serviços. 

 Executar as atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho 

utilizando métodos e técnicas específicas, observando dispositivos 

legais e institucionais que objetivem a eliminação, controle ou redução 

permanente dos riscos de acidentes do trabalho e a melhoria das 

condições do ambiente, para preservar a integridade física e mental dos 

servidores. 

 Levantar e estudar os dados estatísticos de acidentes do trabalho, 

doenças profissionais e do trabalho, calcular a frequência e a gravidade 

destes para ajuste das ações prevencionistas, normas, regulamentos e 

outros dispositivos de ordem técnica, que permitam a proteção coletiva e 

individual. 

 Executar ações de capacitação profissional referente à sua área de 

atuação, quando necessário. 

 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional. 
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3 Histórico  

O setor contou anteriormente apenas com um Técnico em Segurança do 

Trabalho que permaneceu na Regional Catalão por 9 meses. O mesmo deixou 

executado vários Laudos Ocupacionais de servidores, uma CISSP formada 

mas que estava inoperante pelo motivo da saída do profissional redistribuído. 

Ao assumir o cargo de Técnico em Segurança da Regional Catalão a servidora 

iniciou as atividades de inspeções programadas, fez parceria com os cursos de 

engenharia para eleger estagiários que participasse das ações do setor, 

organizou em agosto de 2016 o primeiro curso de Brigada de Incêndios e 

Primeiros Socorros nesta instituição, enfatizou e apoio no levantamento e 

compras de Equipamentos de Proteção Individuais para os Técnicos de 

Laboratórios e orientou a necessidade de compras destes equipamentos para 

professores e estagiários efetivos, conferiu documentação de empresas 

terceiras, realizou inspeções no Restaurante Universitário, iniciou a entrega e 

treinamentos de EPIS e Ordens de Serviços conforme as normas 

regulamentadoras exigem, realizou as inspeções de extintores e levantamento 

das demandas de recargas e manutenções, realizou Laudos Ocupacionais, 

abriu processo de formação da Comissão Interna Saúde do Servidor Público - 

CISSP, criou Fluxograma de Acidentes do Trabalho, criou formulários de 

inspeções dos ambientes e detecção de não conformidades, entrevistou 

servidores sobre condições de físicas de ambientes de trabalho entre outros. 

4 Estrutura de funcionamento e atribuições 

4.1 Espaço físico do setor 

O setor está localizado no prédio Bloco Administrativo, sala(s) 113 e 114. Sala 

principal de lotação da Técnica de Segurança , Psicóloga e Médica Psiquiatra. 

e uma sala de atendimento. 

4.2 Horário de atendimento 

08:00 às 17:00 horas 

4.3 Clientela atendida 

Servidores, comunidade acadêmica e externa. 
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4.4 Modos e meios de atendimento 

Atendimento presencial, telefone e e-mail. 

5 Atividades realizadas  

5.1 Atividades de rotina: 

 

Atividades de cunho intectual das quais a Técnica em Segurança do Trabalho 
necessita da execução de documentos com embasamentos legais nas normas, 
através de estudos das normas de saúde e segurança do trabalho e de demais 
normas vigentes. 

Acompanhamento da instalação de válvula de segurança no fogão da Copa do 
primeiros andar do Bloco Administrativo; 

Acompanhamento da limpeza e liberação da sala que estava interditada devido 
a aglomeração de pombos no prédio da Faculdade de Engenharia;  
 
Acompanhamento de instalação da cortina do auditório e na oportunidade 
solicitando que seja feita proteção correta para as roldanas do motor de 
movimentação; 

Acompanhamento de processos de licitações e compras de materiais e 
equipamentos relacionados a área de Saúde e Segurança do Trabalho. 

Acompanhamento do controle de pombos realizado no prédio da engenharia, 
conferindo uso de Equipamentos de Proteção Individual e coletivas pelos 
trabalhadores, agentes químicos e equipamentos utilizados na atividade; 
 
Acréscimo dos requisitos de Segurança do Trabalho no Regulamento para 
estúdios de fotografia da Regional Catalão; 

Análise de Portarias e Normas para o Exercício e atividades a serem 
executadas para a implantação de medidas de Saúde e Segurança do 
Trabalho; 

Análise de postos e ambientes de trabalho. 

Análise de situações de terceiras com alergias a luvas e estudo de solução 
solicitada a empresa; 
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Análise de situações iminentes de riscos. 

Análise dos Agentes Químicos listados na Inspeção Técnica do Professor 
Ederson Aguiar para conferir os que necessitam de medições quantitativas 
conforme disposições da NR-15 Insalubridade, atendendo a solicitação desta 
coordenação; 

Aplicação da avaliação que certifica os participantes a Brigadista; 
 
Apresentação da proposta de contratação de estagiários para o SIASS 
Seccional Regional Catalão; 

Atendimentos a servidores para esclarecendo dúvidas pertinentes a segurança 
do trabalho e procedimentos para solicitação de Inspeção Técnica para a 
realização de Laudo Ocupacional; 
 
Atualização do Plano de Ações e Análise de Metas descritas pelo SIASS;  

Colaboração na execução do Edital do Restaurante Universitário, 
contemplando os requisitos de Segurança no Trabalho; 

Colaborando na execução de organogramas e composição do setor de 
Segurança do trabalho da UFCAT; 

Contato com a empresa de dedetização relatando pontos de melhorias para as 
próximas atividades; 
 
Contato com a empresa Extynfougue para a realização de 3 orçamentos para 
recarga e  manutenção dos extintores; 

Contato com empresa especializada em Segurança do Trabalho para a 
realização das medições de agentes Químicos; 

Contato com Hospital Santa Casa para Elaboração de Fluxo de Atendimento as 
vitimas de acidentes; 

Contato com o órgão de trânsito (Superintendência Municipal De Trânsito De 
Catalão) solicitando melhorias das vias de circulação, faixas de transito e 
sinalização vertical e horizontal; 

Continuação da visita ao campus, blocos e auditórios e realização de 
Relatórios de Inspeção de Segurança do Trabalho; 
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Controle de Inscrições para o curso de brigada de Incêndio e Primeiros 
Socorros; 

Correção das avaliações do curso de Brigada de Incêndios; 
 
Criação de formulário de solicitação de EPIS pelos servidores; 

Criação de lista de dúvidas sobre a análise da documentação e normas 
vigentes expedido e enviado a esta coordenação; 

Criação de Livro de Controle de Dedetização; 
 
Criação de Memorando Circular/ POP sobre a solicitação de Inspeção Técnica 
e informações sobre Adicionais de Insalubridade /Periculosidade; 

Criação de um formulário de solicitação de EPIS; 
 
 Diálogo através de contato telefônico com a Coordenadora do SIASS; 

Elaboração da avaliação e organização para a aplicação da prova avaliativa do 
Curso Brigada de Incêndios e Primeiros Socorros aos participantes; 

Elaboração de Fluxo de Acidente do Trabalho da Regional Catalão; 

Elaboração de projeto de pesquisa para o levantamento de riscos ambientais e 
mapeamento ambiental. 

Encaminhamento de lista de EPI'S para orçamento. 

Encaminhamento de Memorando solicitando Levantamento dos Agentes 
químicos as Unidades Acadêmicas conforme solicitação desta coordenação; 

Encaminhamento de solicitação de autorização para vistoria e organização de 
documentação dos laboratórios da Regional Catalão; 

Entrega de EPI's descartáveis (luvas de procedimento e máscaras) para 
Técnicos dos Laboratórios. 

Fechamento de parceria de Convênio de estágio com o SENAI - Catalão com a 
colaboração da servidora técnica da Coordenação Geral de Estágios da 
RC/UFG;  

Fixação de fita antiderrapante nas escadas com riscos de quedas;  
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Identificação das portas de vidros com riscos de acidentes com demarcação 
amarela e vermelha; 

Inspeção no prédio Centro Integrado de Pesquisa, Bloco L e realização de 
relatório de melhorias da parte elétrica e instalações; 
 
Inspeção no Prédio das salas 102 e 103 do Centro Integrado de Pesquisa, 
bloco L, levantamento dos riscos e registros fotográficos; 

Inspeções programadas e extraordinárias para a identificação de riscos graves 
e iminentes. 

Levantamento de compra de EPI'S de forma emergencial para os técnicos de 
laboratórios; 

Levantamento de Grupo Homogêneo de Exposição a agentes químicos. 

Levantamento do número de alunos que participaram integralmente do curso 
de Brigada de Incêndios e Primeiros Socorros para realização da avaliação; 

Levantamento dos Laudos Ocupacionais e preenchimento de planilha de 
controle dos já realizados conforme solicitado por esta coordenação; 

Organização da apresentação sobre a proposta de Gestão Integrada para a 
nova UFCat; 

Organização de documentos do setor, sendo eles: registro de ofícios, 
memorandos, memorando circular, ficha de EPI's etc; 

Organização de novo modelo e padronização do Relatório de Inspeção de 
Saúde e Segurança do Trabalho a ser utilizado pelo setor; 
 
Organização do Curso Brigada de Incêndios e Primeiros Socorros 04/08/2016 à 
05/08/2016; 
,  
Organização dos Laudos Ocupacionais retirando-os do Departamento Pessoal 
e  realizando o seu controle e guarda  sobre a responsabilidade do SIASS/ 
Seccional Regional Catalão /UFG; 

Orientação através de Diálogo de Segurança as colaboradoras da Interativa 
sobre a proibição de uso indevido dos equipamentos de combate a incêndio 
para retirada de água, demais orientações sobre a segurança de trabalho; 
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Parecer de acidente ocorrido com aluno nas dependências da instituição; 
acompanhamento da implantação das melhorias: Realização do conserto do 
bueiro, pintura de cor amarela dos bueiros nas áreas nas áreas de circulação 
da Regional Catalão; 

Participação da Reunião - Lei de Acesso à Informação: servidores públicos no 
atendimento aos cidadãos, com o Gestor do Serviço de Informação ao Cidadão 
na UFG (SIC/UFG); 

Participação das Reuniões Ordinárias da CISSP; 

Participação de treinamento de Integração nos dias 26/04, 27/04 e 28/04 
( evento de integração entre o SIASS e as CISSP’s,) no SIASS; 

Participação na Palestra sobre a Salvaguarda dos Patrimônios Públicos; 

Participação na Reunião sobre o cenário atual e discussão sobre alocação de 
servidores da Regional Catalão 

Participação no processo de criação de projeto de combate a incêndios e 
licitação de manutenção de extintores e equipamentos. 

Participação semanal da Reunião GT-4 Planejamento e Gestão de Pessoas; 

Realização da avaliação de desempenho conforme solicitado pela 
Subcomissão de Avaliação de Desempenho/2016; 

Realização da avaliação do curso de Brigada de Incêndios e Primeiros 
Socorros com vistas a metodologia TRI (Teoria de Resposta ao Item), 
objetivando a realizar uma avaliação uniforme a todos os níveis de 
participantes; 

Realização de arquivamento de Laudos de Servidores que já recebem 
Insalubridade, contudo não existe registros de Laudos Conclusivos: e-mail 
enviado a coordenadora do SIASS  Adriana, para informar a situação e conferir 
situação dos Laudos Conclusivos dos seguintes profissionais: 

Realização de contato com o IEL, SENAI e SENAC para a realização de 
convênios de estagiários para a área de Segurança do Trabalho na Regional 
Catalão; 

Realização de cópias dos Laudos Ocupacionais e envio para o SIASS- 
Goiânia, conforme solicitado por esta coordenação; 
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Realização de documento de divulgação de local de prova do curso de 
Brigadista e envio  para a divulgação pela ASCOM; 

Realização de Inspeções Técnicas para a elaboração de Laudos Ocupacionais. 

Realização de orçamento na papelaria conveniada para conferir a possibilidade 
de impressão dos certificados e orçamento de pasta porta alvará para 
disposição de documentos de segurança do trabalho; 
 
Realização de pareceres técnicos. 

Realização de Procedimento Operacionais Padrão do Setor de Segurança do 
Trabalho. 

Realização de trâmites para convenio estágio com o SENAI, SENAC E IEL; 
 
Realização do relatório de inspeção do Centro de Pesquisa; 

Recebimento de novos colaboradores e dando instruções sobre solicitação de 
Inspeção Prévia; 

-Recebimento dos processos 23070.013550/2016-36 e 23070.013542/2016-90 
abertos pela comissão fiscalizadora do RU, solicitando análises no RU pelo 
setor de segurança do trabalho. Estes processos foram somados ao 
planejamento das demandas de segurança do trabalho e serão respondidos 
conforme ordem das demandas pré-existentes. 
 
Reconhecimento e levantamento de riscos ambientais com base na norma 
regulamentadora NR-09- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 

Relatório de Inspeção Controle 001 com as indicações de Não- conformidades: 
Tubulação irregular do laboratório do Bloco N, Fiação exposta onde foram 
retiradas as luminárias em vários pontos do gramado da regional, aberturas no 
piso, área de armazenagem de materiais na piscina com riscos de 
aglomeração de animais peçonhentos; acesso a ambulância nas áreas do 
campus, melhoria das vias de circulação, solicitação de corrimão no bloco N, 
separação da tubulação de gás, energia e água repassadas juntas nos 
laboratórios etc.  

Relatório de Inspeção Controle 002 solicitação da substituição de fogareiro da 
copa do 1º andar do prédio do Bloco Administrativo por fogão em condições 
seguras de uso; 
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Relatório de Inspeção Controle 003 Aglomeração e  contaminação de Pombos 
nos Blocos da Regional, exposição de trabalhadores a exposição a locais onde 
estejam acumulados fezes e ninhos de pombos, com risco de  contaminação e 
conseqüentemente doenças; 

Reunião com os responsáveis do prédio para busca de soluções e ajustes na 
rede elétrica e instalações do Centro Integrado de Pesquisa, Bloco L; 
Reuniões com equipe do CEGEF para dar instruções de meios preventivos de 
prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. 

Solicitação a empresa Interativa de extensor para limpeza de vidrarias em 
altura; 

Solicitação de compras de fitas antiderrapantes; 

Solicitação de documentos de Saúde e Segurança do Trabalho das empresas 
Terceirizadas; 

Solicitação de pintura em amarelo dos bueiros e caixas (energia, telefone) para 
alerta de risco de queda; 

Visita a nova área de instalação da Anatomia e curso de Medicina;  

Visita a UPA/Catalão para solicitar a formalização do atendimento de acidente 
do trabalho; 

Visita ao SENAI/Catalão para conferir andamento do processo de realização de 
convênio de estágios; 

Visita ao Centro Integrado do Cerrado para a descrição de Relatório de 
Inspeção de Segurança do Trabalho solicitando melhorias nos ambientes; 

Visita ao Corpo de Bombeiros para reunião; 

Visita aos Laboratórios de Biológica e Química. 

Visita às áreas e repartições da Regional Catalão; 

Visita in loco nos blocos e laboratórios para levantamento de extintores BLOCO 
M, K e N da Regional Catalão; 

Visita in loco nos blocos e laboratórios para levantamento de Placas de 
Sinalização de Emergências de todas as repartições da Regional Catalão ; 
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Vistorias a área de arquivo da História bloco F no espaço do CDPEC para a 
descrição de Relatório de Inspeção de Segurança do Trabalho solicitando 
melhorias nos ambientes; 

Vistorias nos Laboratórios do prédio da Engenharia. 

 

5.2 Atividades e projetos de destaque 

5.2.1 Nome: MAPEAMENTO AMBIENTAL: OCORRÊNCIA DE RISCOS 
LABORAIS  NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS/ REGIONAL 
CATALÃO Período: 2018/2019 

Descrição: Projeto de pesquisa Mestrado 

Resultados alcançados: Levantamento e reconhecimento dos riscos e 
mapeamento ambiental que norteara a conscientização sobre a importância 
das medidas de saúde e segurança do trabalho. 

6 Projeções para os próximos anos: 

Estruturar documentos pertinentes ao setor como Programa de prevenção de 

Riscos Ambientais -PPRA , Programa de prevenção de Riscos Ocupacionais -

PCMSO e demais rotinas das quais uma única Técnica em Segurança do 

Trabalho não consegue fazer sozinha sem o apoio de um Engenheiro de 

Segurança do Trabalho. 

6.1.1 Meta: Colocar em ordem o setor através de estudos impressivos na 

área. 

Justificativa: O setor não conta com o apoio efetivo de Engenheiros de 

Segurança que atualmente são lotados em Goiânia. 

Ações a serem realizadas: Efetivar o setor com ações expressivas de 

prevenção de doenças e acidentes e organizar a documentação. 

7 Considerações finais 

A apresentação deste relatório vem de encontro à necessidade de 

documentação e divulgação dos trabalhos realizados pelo setor em questão. 
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Assim, o relatório de atividades deste setor, referente ao período de 2016 até 

2017 visou demonstrar detalhadamente como os recursos públicos foram 

gerenciados para atendimento à comunidade. As mudanças organizacionais 

impostas pelo novo Estatuto da UFG e por novos sistemas computacionais 

demandaram a necessidade de atualização nas práticas gerenciais. Bem 

como, para indicar a necessidade de um apoio de um Engenheiro de 

Segurança do Trabalho para apoiar as atividades da Técnica em Segurança do 

Trabalho que atualmente realiza todas as atividades sozinhas e já havia 

solicitado a visita de um Engenheiro de Segurança do Trabalho lotado no 

SIASS - Goiânia ,  

 

Foto: Curso Brigada de Incêndios e Primeiros Socorros 04/08/2016 à 
05/08/2016 

 

O curso oportunizou a formação de 55 brigadistas, capacitados para atuar no 
princípios de incêndios e atendimento de primeiros socorros através da 

metodologia de ensino Teórica e Prática desenvolvidas em conformidade com 
a Norma Técnica 17/2014 do Corpo de Bombeiros do Estado 

 


