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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

 
 
 
INFORMAÇÃO Nº 10/2017/UFPR/R/JA

    

RESOLUÇÃO Nº 02, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017

Rev. 001
 

POLÍTICA DE SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E ACESSIBILIDADE 

USOA - UNIDADE DE SAÚDE OCUPACIONAL E ACESSIBILIDADE

CAMPUS AVANÇADO DE JANDAIA DO SUL

 

 1.   Obje�vos

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 con�nua da
acessibilidade, da saúde e da 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;
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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;

Estruturar rede integrada de ações e encaminhamentos na área da saúde;

Divulgar esta polí�ca à comunidade acadêmica u�lizando os meios  de comunicação disponíveis.

 

4.   Atribuições

Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho e Acessibilidade;

Construção e consolidação e atualização da polí�ca em saúde e segurança  do trabalho e
acessibilidade;

Elaboração    de    Programas    relacionados    à    saúde,    segurança   e acessibilidade;

Realização   de    quan�ficações   ambientais   para    os    programas    de prevenção;

Promoção    da    saúde,    segurança   e    acessibilidade   por    meio    de campanhas de
conscien�zação;

Promoção e realização de treinamentos e ou palestras;

Análise de acidentes em serviço;

Elaboração de relatórios per�nentes 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;

Realização de perícias médicas oficiais aos servidores da UFPR- Campus Avançado em Jandaia do
Sul e seus respec�vos dependentes;

Oferta de atendimento médico assistencial  aos alunos da UFPR- Campus Avançado em Jandaia do
Sul  (exceto urgência e emergência);

Atendimento a surdos em Libras.

 

 

 

 

 

Jandaia do Sul, 22 de novembro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA, DIRETOR DO
CAMPUS JANDAIA DO SUL, em 22/11/2017, às 11:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DIEGO CRISTIAN LEMES CHEMIN, TECNICO EM
SEGURANÇA DO TRABALHO, em 22/11/2017, às 11:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por VITOR RAMALHO LEITE, COORDENADOR DA
UNIDADE DE SAUDE OCUPACIONAL E ACESSIBILIDADE, em 22/11/2017, às 11:10,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 0571526 e o
código CRC 481A1942.

Referência: Processo nº 23075.215541/2017-19 SEI nº 0571526
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