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CIPA HE Gestão 2019 toma posse

Na manhã desta quinta-feira (31) os 21 
novos membros da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA) do Hospital 
Escola da Universidade Federal de Pelotas 
(HE UFPel), tomaram posse e realizaram sua 
primeira reunião de trabalho. O evento ocor-
reu no auditório e contou com a presença de 
diversos colaboradores do hospital e repre-
sentantes da Gestão do HE. 

O Gerente Administrativo do HE, Mateus 
Santin, deu início à cerimônia reforçando 
que a gerencia administrativa busca sempre 
atender às demandas da CIPA, pois entende 
que elas são essenciais aos trabalhadores. 
Mateus destacou que, em 2018, entre ou-
tras ações, foram adquiridos os passantes e 
as redes para o guincho, assim como apoio 
na negociação com a prefeitura para a co-
locação da faixa de segurança em frente ao 
prédio administrativo do hospital. “Ter os 
colaboradores em boas condições de traba-
lho é a nossa função, assim como melhorar 
as condições físicas dos locais de trabalho. 
A mensagem que eu deixo para esta turma é 
que busquem ter a ideia de pertencimento 
com o local de trabalho e que cobrem con-
dições melhores, trazendo isso para a dire-
ção”.

Em seguida, secretária da CIPA, gestão 
2018, Morgana Drews, apresentou o relató-
rio de atividades desempenhadas pela co-
missão, bem como a estrutura da comissão 
e calendário de eventos ocorridos ao longo 
do ano, realizados pelos grupos de trabalho 
em parceria com o serviço de Saúde Ocupa-
cional e Segurança do Trabalho (SOST). Ela 
também falou sobre as inspeções realizadas 
e as solicitações de melhorias para o Setor 

de Infraestrutura. Além disso, Morgana sa-
lientou que todos os mapas de riscos fo-
ram atualizados, pelo comitê responsável.

Após, o Engenheiro de Segurança do 
Trabalho Felipe Vieira Camerini, destacou 
a importância do trabalho que a equipe 
anterior desenvolveu. “Eles deixaram um 
legado para que possamos continuar de-
senvolvendo esse trabalho que é tão im-
portante”, acrescentou. Ele colocou o SOST 
à disposição da comissão como parceiro 
nas ações e falou que, em casos de ne-
cessidade, levará a instâncias superiores 
eventuais demandas.

A publicitária do HE Clarice Becker, inte-
grante pelo segundo ano consecutivo da 
comissão, este ano assumiu a presidência 
da CIPA e iniciou a sua fala parabenizando 
a equipe anterior pelas atividades desen-
volvidas e dando boas-vindas ao novo gru-
po. “Todos nós que estamos aqui somos 
voluntários. Alguns se candidataram e fo-
ram eleitos e outros que, voluntariamente, 
aceitaram o convite da gestão para parti-
cipar. Entendo que quando a gente exerce 
um trabalho no qual a gente se disponibi-
lizou para tal, a nossa responsabilidade é 
muito maior. Integrar a CIPA nos habilita e 
nos dá a responsabilidade de cuidar do ou-
tro e esse é o nosso papel”, finalizou. 

Logo após a posse e entrega dos certi-
ficados do treinamento, o grupo realizou 
sua primeira reunião ordinária tratando de 
temas como o calendário anual de reuni-
ões e eventos, o plano de trabalho, a di-
visão dos grupos de trabalho e além de 
encaminhamentos de algumas demandas 
urgentes.

HE realiza triagem para 
o câncer de pele com 

os colaboradores

No dia 24 de janeiro o HE rea-
lizou um mutirão de triagem para 
câncer de pele para seus colabo-
radores. A ação fez parte da Cam-
panha Dezembro Laranja, que visa 
reforçar os cuidados contra a do-
ença.

As dermatologistas Isabelle Ma-
ffei Guarenti e Débora Sarzi Sartori 
realizaram as triagens agendadas 
e, nos casos de necessidade, enca-
minharam os colaboradores para 
acompanhamento no Ambulatório 
de Dermatologia do HE. Segundo 
as profissionais, toda pessoa com 
presença de manchas que alte-
raram o aspecto, que passaram a 
sangrar, que não cicatrizam ou que 
mudaram de cor devem ser avalia-
das por um profissional especiali-
zado.

De acordo com o Instituto Na-
cional do Câncer (Inca), 30% de 
todos os tumores malignos no 
Brasil correspondem ao câncer de 
pele. Para o biênio 2018/2019, a 
estimativa é de 165.580 mil novos 
casos de câncer de pele não mela-
noma. Conforme a última estimati-
va do Inca (2016/2017), a doença 
acometerá mais homens (85.170 
mil) do que mulheres (80.410 mil). 
Porém observa-se que as novas 
ocorrências de câncer de pele não 
melanoma diminuíram em 10 mil 
casos de um biênio para o outro.
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No mês de janeiro, as arrecadações de armações de óculos do Hospital Escola foram um su-
cesso. Recebemos diversas doações, entre elas, três caixas do Rotaract Club Pelotas Oeste. As 
armações serão encaminhadas para o Projeto de Consultórios Itinerantes do HE.
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Servidores a UFPel
terão curso preparatório

para o PROFIAP

O Mestrado Profissional em Ad-
ministração Pública (PROFIAP) di-
vulgou no dia 29 o edital público 
com as regras do Exame Nacional 
de Acesso – turma 2019. Das 12 
vagas oferecidas para os servidores 
da UFPel, três serão destinadas aos 
servidores lotados no HE. Aqueles 
que concorrerem a essas três vagas, 
também poderão concorrer às ou-
tras nove, conforme a classificação 
do candidato. 

Com a finalidade de preparar os 
servidores para o teste, a Coorde-
nação de Desenvolvimento de Pes-
soal (PROGEP) irá oferecer quatro 
oficinas de capacitação, integran-
tes do Plano Anual de Capacitação 
2019. As inscrições estão abertas 
e podem ser realizadas no site ht-
tps://wp.ufpel.edu.br/progep/cdp/
nucleo-de-capacitacao/acoes-de-
-capacitacao/. Os servidores lotados 
no Hospital Escola devem assinalar 
a sua lotação no ato da inscrição. 
Porém, a comprovação de que o ser-
vidor atua no HE deve ser feita no 
ato da matrícula, mediante atestado 
fornecido pela PROGEP.

O processo seletivo utilizado pelo 
programa é o Teste da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pes-
quisa em Administração (ANPAD), 
que será realizado do dia 24 de mar-
ço. As inscrições podem ser realiza-
das até o dia 21 de fevereiro, através 
do site https://testeanpad.org.br/
inscricao/detail/NzU1MTE3Nzc3N-
zEwOQ==. Também serão aceitos os 
resultados das edições de junho de 
2017 a março de 2019.

Mais informações podem ser ad-
quiridas na Gerência de Ensino e 
Pesquisa (GEP) com Luciane, telefo-
ne 32844934 ou na PROGEP, telefo-
nes 3284.3980 ou 3284.3979.

ANPAD
Trata-se de um exame de profici-

ência que avalia conhecimentos das 
línguas portuguesa e inglesa, bem 
como habilidades de raciocínios ló-
gico, quantitativo e analítico. Ele é 
composto por cinco provas: Inglês, 
Português, Raciocínio Analítico, Ra-
ciocínio Lógico e Raciocínio Quan-
titativo. 

PROFIAP 
O PROFIAP é um curso de Mestra-

do Profissional em Administração 
Pública ofertado nacionalmente e 
prevê 600 horas de atividades didá-
ticas, correspondentes a 40 créditos, 
englobando disciplinas obrigatórias, 
incluindo o Trabalho de Conclusão 
Final (TCF), e disciplinas eletivas.


