
Em 07 de junho de 2019 às 10:00 na sala do Conselho Deliberativo do IEB iniciou a 1 

5ª. Reunião da CEQUALI com a presença da Profa. Flavia presidente e os membros 2 

Iracema, Silvana, Maristela e Rosely. Justificaram ausência Rosana e Miriam. A 3 

Profa. Flavia abriu a reunião e solicitou a todas uma breve avaliação e criticas se 4 

houverem e destacou que o papel da CEQuali é levantar os questionamentos que 5 

devem ser apreciados posteriormente pela CAAF. Informa que não haverá a 6 

aprovação da Ata anterior pelo fato da Rosana não ter finalizado. A Profa. Flavia 7 

passa a palavra para o comunicado dos membros.  Iracema elogia o acrílico fixado 8 

no elevador para os informes ao público e questionou sobre a sinalização definitiva 9 

e a Profa. Flavia disse que precisamos aguardar o término do curso da FAU sobre 10 

“pós ocupação”, somente após é que medidas definitivas poderão ser tomadas 11 

neste sentido. Rosely aproveita a oportunidade e dá a ideia de adquirirmos totens 12 

acrílicos para a orientação do público no segundo andar. A Profa. Flavia pede para 13 

a Rosely levantar preços aproximados e encaminhar para a Maristela que também 14 

aproveitou e falou das faixas sinalizadoras nos degraus das escadas e dá a ideia de 15 

comprarmos fitas adesivas para as escadas. A Profa. Flavia sugere que no primeiro 16 

degrau seja uma faixa amarela, nos degraus intermediários as faixas cinzas escuro 17 

e no último degrau outra faixa amarela. A Maristela vai verificar no SESMT se há 18 

uma regulamentação para isto. Sobre o e-mail institucional da CEQUALI a Profa. 19 

Flavia disse que vai divulgar para todo o público do IEB.  Rosely apresenta um 20 

cartaz que elaborou para condensar todas as informações num mesmo lugar para o 21 

público dos auditórios e salas de aula. A Profa. Flavia faz algumas considerações e 22 

sugestões e pede que Rosely encaminhe para ela com as correções apontadas. 23 

Maristela traz a questão da água e diz que todos os encaminhamentos necessários 24 

e possíveis estão sendo tratados, inclusive sobre a coleta de sangue para a medição 25 

de plumbemia. Informa que a questão está prestes a ser resolvida. A Profa. Flavia 26 

reitera duramente e rechaça a denuncia anônima e diz que esta não foi uma ação 27 

civilizada diante da postura cuidadosa da direção em tomar todas as providências 28 

e medidas cabíveis para a investigação e solução do problema. Disse também que 29 

em relação ao projeto do prédio, o uso dos canos de cobre não foi erro de projeto 30 

porque está dentro das normas da construção civil, no entanto, o desvio de um 31 

trecho da água precisará ser feito para um estudo posterior de como a 32 

concentração se chumbo se comporta na água. Ressalta sobre a importância de 33 

aguardarmos o resultado dos exames de sangue e que evitemos rumores 34 

desnecessários. Rosely faz uma consulta à Maristela sobre a possibilidade e incluir 35 

uma aluna de Mestrado que esteve por muito tempo pesquisando nas 36 

dependências do IEB e a Maristela disse que o IEB acolherá todos os pedidos e que 37 

se for necessário haverá uma terceira etapa de coletas de exame, dependerá para 38 

isto, da demanda de solicitações. A Profa. Flavia retoma a questão do papel de 39 

CEQUALI para que toda a comunidade do IEB tenha muito claro o que está sob 40 

nossa responsabilidade de encaminhamentos e relê a portaria de instalação. Após, 41 

abra a pergunta à todas: o que entendemos sobre qualidade de vida? E pede que 42 

cada uma coloque suas ideias. Ressaltou também a importância dos cursos aos 43 



funcionários, utilização adequada das instalações, equipamentos e material de 44 

consumo, água, lâmpadas. Maristela pensa que qualidade de vida em ambiente 45 

corporativo está relacionada diretamente à execução das funções com móveis 46 

adequados, copa adequada, sinalização e prevenção de acidentes. Silvana lembra 47 

da ginástica laboral e a Profa. Flavia disse que este ponto pode ser retomado 48 

oportunamente. A Profa. disse que é muito importante que todos tenham o e-mail 49 

da CEQUALI e a portaria de instalação. Rosely diz que para ela um item importante 50 

na qualidade de vida de uma instituição é a boa comunicação de forma eficaz, que 51 

aproxima as pessoas, e sugere futuramente a realização de um work shop entre as 52 

áreas para que nos aproximemos mais. A Profa. sugere que em setembro/outubro 53 

realizemos um seminário do que é qualidade de vida no IEB. Em primeiro lugar o 54 

e-mail às pessoas , após, o relatório da pós ocupação da FAU. A Iracema lembra da 55 

importância de divulgarmos as atas da CEQUALI. Rosely sugere um espaço no site 56 

do IEB para os assuntos da CEquali. A Profa. Flavia disse que já conversou com o 57 

Pedro sobre esta questão e que já está em andamento e que vai encaminhar esta 58 

informação à CAAF, inclusive os comunicados na salas e auditórios, política de 59 

agendamento, coffee break. Este último deverá aguardar a caracterização dos 60 

espaços para a definição dos locais específicos para este fim. Será necessário 61 

definir quem montará e desmontará o suporte dos coffees breaks assim como a 62 

limpeza, e quais as regras que estabeleceremos para isto. Para os auditórios, os 63 

espaços dos corredores podem ser destinados para este fim. A questão do 64 

marmiteiro: Silvana sugere uma enquete para sabermos do público o que 65 

precisam. Será necessário também consultar um especialista sobre a questão da 66 

carga elétrica. Sobre a festa junina: a Profa. sugeriu dia 19 a partir das 14 horas no 67 

deck do IEB e funcionaria nos mesmos moldes da festa do final de ano quando 68 

todos trouxeram um prato para compartilhar. A Profa. Disse que será elaborado 69 

um e-mail para o IEB onde constará o convite para a festa e o e-mail da Cequali, 70 

quer que conste também a portaria de instalação da Cequali. Às 12:45 a Profa. 71 

Agradeceu a presença de todas e encerrou a reunião e eu Rosely de Sá Oliveira 72 

lavrei a presente ata. 73 

 74 


