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Aos 13 dias do mês de junho de 2019, às 14h07, na Sala R702-1 – 7º andar, Torre 1 do Bloco A, da 1 

Universidade Federal do ABC (UFABC), localizada na Avenida dos Estados, 5001, Santa 2 

Terezinha, Santo André, realizou-se a III reunião ordinária de 2019 da Comissão de Gestão de 3 

Resíduos (CoGRe) presidida pela professora Elizabeth Teodorov, com a presença dos seguintes 4 

membros: Ricardo Hideo Taniwaki, representante suplente da ProPes; Andréia Silva, representante 5 

da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad); Gabriela Farias Asmus, representante docente suplente do 6 

Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Silvia Honda Takada, 7 

representante docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Vani Xavier de 8 

Oliveira Junior, representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); 9 

Valterbásio de Araújo Alves, representante da Prefeitura Universitária (PU); Fernanda Pereira de 10 

Jesus, representante dos Laboratórios Didáticos Úmidos; Michelle Mantovani, representante 11 

suplente dos Laboratórios Didáticos Úmidos; Carolina Bulhões Lisboa Ferreira, representante dos 12 

Biotérios; Alexandre Alves de Sousa, representante suplente dos Biotérios e Fábio Antônio Scholl, 13 

responsável técnico da UFABC no CRQ 4ª região. Professora Elizabeth, após cumprimentar os 14 

presentes, abre a sessão com os Informes: 1) Inclusão da figura do vice-presidente no Regimento 15 

Interno da CoGRe. Professora Elizabeth informa que deverá ser incluído no Regimento Interno da 16 

CoGRe a figura do vice-presidente e solicita que até o final dessa reunião alguém se candidate para 17 

essa função. 2) Sugestões de novos locais a serem utilizados como abrigos de resíduos químicos e 18 

biológicos. Professora Elizabeth informa que foi autorizado pelo professor Wagner, em reunião hoje 19 

pela manhã, que os membros da CoGRe enviem à PU sugestões de novos locais na universidade 20 

que poderão ser utilizados como abrigos de resíduos químicos e biológicos. 3) Curso de 21 

Emergências Químicas oferecido pela Fundacentro. Andréia participou, juntamente com a 22 

Michelle, a Fernanda e o Fábio, e relata que os participantes tiveram que realizar algumas tarefas 23 

referentes a banco de dados, segurança de reagentes, comparação de Ficha de Informação de 24 

Segurança para Produtos Químicos (FISPQ) e uma atividade referente a um artigo científico sobre 25 

segurança de laboratório em universidades. Ordem do dia: 1) Ata da II Reunião Ordinária de 26 

2019, realizada em 18 de abril de 2019. Professor Vani solicita que seja acrescentado, na linha 33 27 

da ata, que foi decidido que seria realizada uma consulta aos coordenadores dos laboratórios sobre a 28 

estimativa da quantidade de resíduos químicos e biológicos gerados. A ata, com a alteração 29 

solicitada, será incluída na pauta da próxima reunião. 2) Homologação da aprovação ad referendum 30 

da reutilização dos reagentes vencidos pelos laboratórios didáticos. Professora Elizabeth relata 31 

que, por falta de regulamentação a respeito, alguns técnicos de laboratórios estavam se recusando a 32 

utilizar reagentes com data de validade expirada nas aulas da graduação; por conta disso a Andréia, 33 

a Fernanda e a Michelle fizeram um levantamento de toda a legislação pertinente a esse assunto, 34 

para verificar se existe alguma proibição ou sugestão de não usar reagentes vencidos. Essa 35 

documentação foi enviada ao procurador da Universidade que, em seu parecer, concluiu ser 36 

possível a utilização de reagentes com validade expirada. Dessa forma, a professora Elizabeth 37 

aprovou ad referendum a utilização de reagentes vencidos, desde que não ofereçam perigos 38 

adicionais; no caso daqueles que apresentam os perigos identificados, serão utilizados somente 39 

mediante a aplicação do Procedimento Operacional Padrão (POP) que está sendo implementado 40 

pela Coordenadoria de Laboratórios Didáticos Úmidos (CLDU). 3) Discussão sobre o Plano de 41 

Gerenciamento de Resíduos na UFABC. Professora Elizabeth relata que alguns docentes das 42 

Universidades Federais de Santa Catariana e do Rio Grande do Sul forneceram os Planos de 43 

Gerenciamento de Resíduos utilizados nessas instituições que poderão ser utilizados como ponto de 44 
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partida para a elaboração do documento que será utilizado na UFABC. Dessa forma, uma minuta 45 

desse documento será enviada aos membros para discussão em uma próxima reunião. 4) 46 

Levantamento da quantidade de resíduos gerada pelos laboratórios da UFABC. Professora 47 

Elizabeth explica que esse levantamento foi feito para obtenção da estimativa da quantidade de 48 

resíduos biológicos e químicos gerados na UFABC. A CoGRe, com base nesses dados, solicitará à 49 

PU a alteração nos contratos atuais de coleta e à Superintendência de Obras a construção dos 50 

abrigos temporários. Fica acordado, então, que esses dados, juntamente com a quantidade de lixo 51 

orgânico informada pela PU, serão trazidos na próxima reunião. 5) Lixo gerado pelos biotérios: 52 

Carolina relata que outros laboratórios têm trazido, para o biotério, lixos descartados de forma 53 

inadequada, como por exemplo, materiais perfurocortantes, que deveriam estar acondicionados no 54 

coletor descarpack; professora Elizabeth acrescenta que há três grandes problemas ocorrendo: o 55 

descarte de lixo de forma errada, o envio do lixo dos laboratórios de pesquisa para o biotério e a 56 

caçamba do biotério situada em local errado. Valterbásio sugere que a CoGRe envie à PU uma CI 57 

solicitando a adequação dos locais de descarte de resíduos. Expediente: Não houve. A próxima 58 

reunião fica agendada para o dia 12 de julho, às 14 horas. Fica decidido também que a Andréia será 59 

a vice-presidente da Comissão. Nada mais havendo, a presidente encerra a reunião às 15h55 da 60 

qual, para constar, eu, Janine Santos Tonin Targino, assistente em administração da Secretaria-61 

Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela presidente.          62 

 

 

___________________________                                            ___________________________ 

    Janine Santos Tonin Targino                                                             Elizabeth Teodorov 

   Assistente em Administração                                                           Presidente da CoGRe         


