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Aos 28 dias do mês de junho de 2016, às 14h38, na sala de reuniões R 604 – Torre I do Bloco A, da 1 

Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Avenida dos Estados, 5001, Santa Terezinha, Santo 2 

André, realizou-se a II reunião ordinária de 2016 da Comissão de Gestão de Resíduos (CoGRe) 3 

previamente convocada e presidida por sua presidente, Mirela Inês de Sairre, representante da Pró-4 

Reitoria de Pesquisa (ProPes), com a presença dos seguintes membros: Cássia Gonçalves de Souza, 5 

representante da Prefeitura Universitária (PU); Cristiane Otero Reis Salum, docente do Centro de 6 

Matemática Computação e Cognição (CMCC); Danielle Gonzales, representante da Pró-Reitoria de 7 

Graduação (ProGrad); Giulliana Mondelli, suplente docente do Centro de Engenharia, Modelagem 8 

e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Lucia Helena Gomes Gomes Coelho, docente do CECS; 9 

Marcia Aparecida da Silva Spinacé, docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); 10 

Marilia Mayumi Augusto dos Santos, técnica do laboratório seco; Simone Rodrigues de Freitas, 11 

representante da Comissão de Ética Ambiental (CEA). Professora Mirela cumprimenta os presentes 12 

e abre a sessão. Informes: 1) Esclarecimento quanto à designação dos membros da CoGRe. 13 

Professora Mirela informa que os membros faltantes, após as indicações da Danielle, serão 14 

designados em uma única portaria o mais breve possível. 2) Situação atual do abrigo de resíduos, 15 

estocagem e coleta. Professora Mirela diz que na última reunião esse assunto foi tratado, porém a 16 

Cássia não estava presente, logo considera importante o retorno do assunto para que ela acresça 17 

outras informações. Cássia relata que foi realizado um contrato para a coleta dos resíduos químicos 18 

e esse será publicado no dia 01 de julho de 2016. Avisa que a última coleta realizada pelo 19 

contratante anterior ocorreu em 29 de março de 2016, com isso, sobrou um saldo de quinhentos e 20 

sessenta quilos para a coleta. Diz que, por não possuir valor suficiente para providenciar a coleta de 21 

todo remanescente, os laboratórios que possuíam a maior quantidade de resíduos foram priorizados. 22 

Afirma que hoje, dia 28 de junho de 2016, no período da manhã, era para ter sido realizada a coleta, 23 

porém foi comunicada pela empresa que devido a imprevisto não fariam a coleta e remarcaram para 24 

quinta-feira. No que se refere aos abrigos, avisa que, ao conversar com o chefe da divisão de 25 

infraestrutura, obteve a informação de que a reforma do abrigo de Santo André já começou, porém 26 

não possui previsão de seu término. Ainda, relata que em São Bernardo do Campo estava sendo 27 

usado um abrigo provisório atrás do Bloco Ômega, que é a central de gases, essa não estava em 28 

utilização, pois não obteve aprovação dos bombeiros. Comunica que serão realizadas obras de 29 

adequação para o funcionamento da central de gases, logo um novo local será disponibilizado para a 30 

instalação do abrigo. Relata que o prefeito universitário disse estar trabalhando na adequação de um 31 

ambiente para a realização do abrigo. Professora Mirela ressalta que atos da CoGRe, como a 32 

Comunicação Interna (CI) encaminhada à coordenação de obras, tiveram resultado positivo, pois 33 

providenciaram as reformas nos abrigos. Discussão: 1)Realização e Organização de workshop de 34 

resíduos na UFABC. Professora Mirela solicita que Giulliana comente sobre o Plano de Gestão de 35 

Logística Sustentável (PLS) e forneça sugestões para a realização do workshop. Professora 36 

Giulliana diz que conhece a professora Wanda Maria Risso Günther da Faculdade de Saúde Pública 37 

da Universidade de São Paulo (USP) que é da área de gestão de resíduos sólidos e urbanos e a 38 

indica para a realização de uma das palestras. Após, sugere para o evento a realização de palestras 39 

por especialistas, uma apresentação da CoGRe expondo sua atuação e finalizaria com o trabalho 40 

com alunos priorizando a educação ambiental. Professora Mirela relata que a professora Marcela, 41 

Pró-Reitora de Pesquisa, entrou em contato com a Mariângela, servidora do Serviço Municipal de 42 

Saneamento Ambiental de Santo André – (Semasa) e essa mostrou interesse em participar do 43 

evento. Professora Giulliana diz que o PLS foi dividido em eixos e no caso de resíduos o foco foi a 44 
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quantificação gravimétrica dos resíduos gerados pela UFABC. Professora Marcia diz que essa 45 

quantificação foi proposta, com a análise temporal e setorial, porém não foi aprovada como projeto 46 

extensionista, por não atingir a comunidade. Professora Giulliana expõe que no PLS foi pensado em 47 

bolsas que pudessem ser oferecidas e incentivadas, além disso, existia uma cartilha de procedimento 48 

de laboratório para o manejo de resíduos químico. Cássia lembra que possuía, também, o plano de 49 

gestão de resíduos e o tratamento de resíduos de laboratório como metas. Professora Mirela 50 

considera interessantes as sugestões, porém diz que o fornecimento de bolsas a alunos não depende 51 

somente da Comissão. Ainda, afirma que, referente ao tratamento, com a criação dos três abrigos 52 

em Santo André, um deles poderia ser uma Central de Tratamento. Cássia conta que ao ingressar na 53 

Universidade realizou uma visita ao centro de tratamento de resíduos do Centro de Energia Nuclear 54 

na Agricultura (CENA) da USP e lá seus servidores falaram que a central gera grande economia à 55 

Universidade. Sugere que, como no PLS, do workshop fossem criados os eixos e seus grupos de 56 

trabalho (GT). Professora Giuliana relata que no PLS foram convidados todos os Pró-Reitores e 57 

encaminhadas CIs pedindo que os técnicos fossem liberados para o comparecimento no evento. 58 

Danielle diz que o Fábio, antes de começar suas férias, sugeriu como palestrante o professor José 59 

Guilherme Franchi da Universidade Federal de São Paulo, pois esse é representante da Comissão de 60 

Resíduos Químicos e Biológicos Comuns daquela instituição. Professora Cristiane diz que conhece 61 

Elizabeth Lima e essa oferece cursos com foco em universidades que precisam de orientação na 62 

gestão de resíduos, logo considera que seria uma pessoa que teria conhecimento de vários 63 

profissionais da área. Membros consideram ser fundamental a inclusão da CoGRe no site como 64 

comissão assessora do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) e que a elaboração da 65 

página deve ocorrer o mais rápido possível, pois será um meio de comunicação com a comunidade 66 

interna e externa. Professora Marcia sugere que o workshop seja realizado em etapas e nesse 67 

primeiro evento avisaríamos aos participantes que daqui há seis ou doze meses outro ocorreria, pois 68 

o ensino do armazenamento e descarte correto deve ser contínuo. Professora Giulliana considera 69 

importante que seja concedido algum benefício aos alunos envolvidos no evento para estimular a 70 

participação e sugere que seja levada essa possibilidade à ProPes. Professora Mirela aceita a 71 

sugestão e diz que entrará em contato com a professora Marcela. Membros concordam que, após a 72 

realização do evento, uma das metas seja o desenvolvimento de um projeto, pois esse poderia ser 73 

encaminhado para Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) ou 74 

Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Professora Mirela pergunta à professora Giulliana 75 

como são elaborados e enviados os convites nesse tipo de evento. Professora Giulliana relata que no 76 

PLS os convites foram realizados por contato pessoal e, depois, diz ser importante a elaboração de 77 

certificados. Avisa que a Assessoria de Comunicação e Imprensa – ACI oferece um suporte para a 78 

realização, filmagem e programação do evento, além de prepararem o certificado. Professora 79 

Cristiane pergunta sobre a divulgação, se algum setor auxilia na elaboração de cartazes, além da 80 

divulgação no site. Professora Mirela diz que falará com a ProPes. Professora Cristiane 81 

complementa que pode ser solicitado à Prefeitura Universidade transporte para realizar a locomoção 82 

dos palestrantes. Ainda, considera importante o contato com empresas na tentativa de obter 83 

patrocínio, para realização de um coffee break. Membros, após conversarem sobre feriados e 84 

eventos promovidos pela UFABC, estipulam duas datas possíveis para o evento: 26 e 27 de 85 

setembro ou 10 e 11 de outubro e definem o horário de 14 a 18 horas. Membros definem a estrutura 86 

do evento no primeiro dia: falas de abertura com as participações da Reitoria, da ProPes, do PLS e 87 

da CoGRe, após, palestra sobre a visão geral de gestão de resíduos em uma universidade, seguido 88 

pela palestra da Semasa e da Prefeitura de São Bernardo do Campo sobre o impacto da UFABC nas 89 
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coletas e como essas são realizadas e processadas. Segundo dia: abertura com palestra sobre como 90 

ocorrem os descartes de resíduos na UFABC, posteriormente, palestras serão realizadas por um 91 

representante do biotério, um representante do NTI e Cássia representante da PU, seguida da 92 

palestrante Wanda, convidada pela professora Giulliana, que tratará do assunto: “resíduos 93 

eletroeletrônicos”, após, palestra sobre resíduos biológicos, professora Cristiane diz que tentará 94 

definir o palestrante, seguida da palestra sobre resíduos Químicos, professora Mirela entrará em 95 

contato com a Patrícia. Nos dois dias o evento terminará com a realização de uma mesa redonda 96 

com os convidados, palestrantes e público, essa será intermediada por pessoa ainda a escolher. 97 

Também, nos dois dias ao final do evento será elaborada lista a ser preenchida pelos interessados 98 

em constituírem grupos de trabalho. Membros decidem que as palestras não ultrapassarão quarenta 99 

minutos, sendo que as falas da Semasa e da Prefeitura de São Bernardo do Campo terão a duração 100 

de vinte minutos cada, e, caso consiga verba para o coffee break, esse será realizado nos dois dias 101 

em intervalo ocorrido na metade do evento. Nada mais havendo, a presidente da Comissão encerra a 102 

reunião às 16h42 da qual, para constar, eu, Michelle Sanches de Carvalho Sabença, assistente em 103 

administração da Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela 104 

presidente.               105 
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Michelle S. de C. Sabença 

Assistente em Administração  
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Presidente da CoGRe 

 

 


