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1. Objetivos 

 Promover a saúde e segurança do trabalho aos servidores.   

 Desenvolver ações de acessibilidade a toda comunidade acadêmica. 

 

2. Princípios 

 Promoção da Saúde; 

 Prevenção de Acidentes; 

 Ambiente inclusivo; 

 Relação Dialógica; 

 Integridade.  

 

3. Diretrizes 

 Promover ações para atendimento a requisitos legais almejando a 

melhoria contínua da acessibilidade, da saúde e segurança no 

trabalho; 

 Proporcionar condições voltadas para a prevenção de acidentes e de 

danos relacionados ao trabalho, por meio do controle, redução e ou 

eliminação dos riscos nos ambientes laborais; 

 Elaborar programas e relatórios periciais no âmbito da segurança no 

trabalho; 

 Precedência das ações de promoção, proteção e prevenção sobre as 

de assistência, reabilitação e reparação; 

 Sistematizar dados que contribuem para a construção de um perfil 

epidemiológico, possibilitando orientar programas e ações de 

promoção à saúde e de prevenção de doenças, contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida no trabalho dos servidores; 

 Estruturar rede integrada de ações e encaminhamentos na área da 

saúde; 
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 Divulgar esta política à comunidade acadêmica utilizando os meios 

de comunicação disponíveis. 

 

4. Atribuições  

 Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho e Acessibilidade; 

 Construção e consolidação da política em saúde e segurança do 
trabalho e acessibilidade; 

 Elaboração de Programas relacionados à saúde, segurança e 
acessibilidade; 

 Realização de quantificações ambientais para os programas de 
prevenção; 

 Promoção da saúde, segurança e acessibilidade por meio de 
campanhas de conscientização; 

 Promoção e realização de treinamentos; 

 Análise de acidentes em serviço; 

 Elaboração de relatórios e estatísticas pertinentes às áreas de saúde, 
segurança e acessibilidade; 

 Elaboração de procedimentos e diretrizes em saúde, segurança e 
acessibilidade; 

 Inspeções de segurança nos locais de trabalho; 

 Recebimento de atestados médicos e odontológicos de servidores; 

 Atendimento a surdos em Libras. 

 

 

 

 

 


