
ATA DA REUNIÃO NAPNE - SANTA CASA

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e quinze, às 8 horas e trinta, deu-se início a reunião

com membros do NAPNE e o funcionário da Santa Casa Fábio Luis Ferrari, técnico em segurança do

trabalho. Estavam presentes os seguintes servidores do IFSP-VTP: Alexandre da Silva de Paula; Mílton

César Brito; Rosana da Silva e Marcos A. Furini.  Pauta da reunião: Acordo entre a Santa Casa e o

IFSP  Votuporanga.  Expediente:  Os  participantes  conversaram  sobre  os  objetivos  do  acordo,

diferenciando a elaboração do projeto e a execução da obra. Marcos informou que o IFSP não realizará

obras  para  adequação  às  normas  de  acessibilidade,  mas  sim,  a  elaboração  de  um  projeto  para  o

mapeando pontos críticos em relação à acessibilidade.  Fábio concordou, disse que a execução será

realizada  com  recursos  levantados  pela  própria  Santa  Casa.  Alexandre  perguntou  sobre  os

procedimentos  de  segurança  interna,  quando  os  alunos  realizarem  as  tarefas  no  Hospital.  Fábio

informou que os alunos que participarão do projeto serão orientados, numa semana de recepção, em

relação às normas de segurança e demais procedimentos adotados para estagiários no Hospital. Disse

que,  em  qualquer  incidente,  a  instituição  garante  os  primeiros  socorros,  para  posteriores

encaminhamentos. Marcos informou que o IFSP tem um seguro que oferece suporte aos alunos em

estágio.  Fábio afirmou a  importância  de  um supervisor  de  estágio  para  acompanhar  os  alunos  na

realização de tarefas no Hospital. Mílton perguntou se a instituição forneceria um profissional para

auxiliar  em  trabalhos  práticos.  Fábio  relatou  que  a  Santa  Casa  teve  uma  redução  no  quadro  de

funcionários, mas há um mestre de obras que poderia auxiliar a equipe técnica quando possível. Marcos

perguntou  se  haveria  algum  auxílio  financeiro  aos  alunos.  Fábio  informou  que  a  instituição  está

passando por um momento de equilíbrio financeiro, mas consultaria superiores para ter uma resposta.

Fábio disse que será reservada uma sala para acomodar os alunos, além de crachás para identificação e

demais materiais quando necessário. Os membros conversaram sobre as clausuras do contrato e Fábio

apresentou os compromissos da Santa Casa no convênio. Solicitou que a jurisdição (Foro da Seção

Judiciária)  do  contrato  fosse  na  comarca  de  Votuporanga.  Alexandre  consultou  os  membros  sobre

sugestões em relação ao título do projeto, período de execução, objetivos e justificativas. Perguntou

para Fábio se até o fim da semana poderíamos finalizar a redação do documento. Todos os tópicos do

Acordo  de  Cooperação  e  do  Anexo  II  (Plano  de  Trabalho  Anual)  foram  discutidos  entre  os

participantes.
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