
 

 

 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
Comissão de Gestão de Resíduos -  CoGRe 

 

 

ATA I REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

1 

 

Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2018, às 14h, na sala de reuniões do 1º andar – Torre I do Bloco 1 

A, da Universidade Federal do ABC (UFABC), localizada na Avenida dos Estados, 5001, Bangu, 2 

Santo André, realizou-se a I reunião ordinária de 2018 da Comissão de Gestão de Resíduos 3 

(CoGRe) previamente convocada e presidida por Danielle Gonzales, representante da Pró-Reitoria 4 

de Graduação (ProGrad), com a presença dos seguintes membros: Carlos Hermano Conceição 5 

Ricalde, representante dos Laboratórios Didáticos Úmidos; Cristiane Otero Reis Salum, 6 

representante docente do Centro de Matemática Computação e Cognição (CMCC); Fábio Antônio 7 

Scholl, responsável técnico da UFABC no Conselho Regional de Química (CRQ) da 4ª Região; 8 

Lucia Helena Gomes Coelho, representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e 9 

Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Marcia Aparecida da Silva Spinacé, representante docente do 10 

Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) e Simone Rodrigues de Freitas, membro da 11 

Comissão de Ética Ambiental (CEA). Danielle cumprimenta os presentes e abre a sessão com os 12 

informes: 1)Desligamento dos membros da CEA. Professora Simone avisa que na I reunião da 13 

CEA de 2018 seus membros decidiram solicitar um desligamento coletivo devido à falta de 14 

infraestrutura e de apoio de outros setores da Universidade. 2) Grupo Temático em Gestão de 15 

Resíduos/2017 – PLS. Danielle explica sobre a minuta de relatório de atividades realizadas no ano 16 

de 2017 pelo Grupo Temático em Gestão de Resíduos. Ordem do dia: 1) Ata da X Reunião 17 

Ordinária de 2017, realizada em 12 de dezembro de 2017. Aprovada com três abstenções, 18 

condicionada a realização das alterações solicitadas. 2) Classificação das vidrarias quebradas 19 

contaminadas com resíduos químicos (resíduos sólidos contaminados com produtos químicos 20 

perigosos). Danielle relata que Felipe e Erica farão a Comunicação Interna (CI) para Prefeitura 21 

Universitária (PU) informando que as vidrarias quebradas com resíduos químicos são resíduos 22 

químicos. Após, solicita que o apoio administrativo encaminhe um e-mail para o Felipe e para a 23 

Erica lembrando-os sobre a CI. Membros solicitam ao apoio administrativo que encaminhe um e-24 

mail para o fiscal do contrato, servidor Augusto, e nesse questione sobre o prazo e a quantia 25 

disponível para utilização do contrato de resíduos químicos. 3) Procedimento para a 26 

disponibilização dos frascos de vidros vazios e criação do formulário para a entrega de frascos de 27 

vidro no almoxarifado. Professora Lucia conta que ainda não obteve resposta da Divisão de 28 

Suprimentos sobre a disponibilidade de espaço e sobre o limite que cada um poderia doar. Carlos 29 

disponibiliza-se a enviar o e-mail do servidor Luiz da Divisão de Suprimentos, para que a 30 

professora Lucia envie o questionamento também a ele. Danielle solicita a professora Lucia que, 31 

também, encaminhe o formulário de doação. 4) CI sobre a responsabilidade em caso de acidentes 32 

com resíduos. Danielle avisa que para a próxima reunião disponibilizará a minuta da CI a ser 33 

enviada para a Reitoria. Professora Marcia considera importante que conste na CI que a CoGRe não 34 

se responsabiliza pelo transporte quando esse é feito sem a observância dos procedimentos criados 35 

por ela. Danielle diz que a CI questionará sobre a responsabilidade em acidentes com resíduos 36 

envolvendo alunos e servidores e afirmará que a CoGRe não reconhece qualquer retirada de 37 

resíduos sem a presença do Fábio, pois o atual responsável pela retirada não possui formação 38 

específica na área. Membros debatem sobre a elaboração de uma CI que solicitará a segurança do 39 

trabalho/PU o procedimento adequado de transportes de resíduos dentro da Universidade. Fábio 40 

disponibiliza-se a elaborar a CI e Professora Marcia dispõe-se a ajudá-lo. Item permanece em pauta. 41 

5) Comunicação Interna nº 023/2018/PU. Danielle conta que realizou, juntamente com o Fabio e 42 

outros servidores, uma vistoria no abrigo de São Bernardo do Campo. Após, afirma que a ProGrad 43 

encaminhará para a PU um relatório que informará a necessidade de realização de mudanças no 44 
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abrigo de reagentes. Membros consideram importante que a CoGRe encaminhe uma CI à PU sobre 45 

o abrigo de resíduos. Acordam que os membros elaborarão em conjunto a CI de resposta à PU, a 46 

minuta do documento será disponibilizada por link de acesso no Google Drive. Além disso, definem 47 

que o documento deverá ser elaborado até dia 07 de março, se não for finalizado ocorrerá uma 48 

reunião extraordinária no dia 09 de março. Professora Lucia sugere que seja solicitado um parecer 49 

para a PU sobre as instalações dos abrigos de resíduos, sobre a localização e análise de riscos das 50 

proximidades. Membros definem que será questionado a PU se os abrigos atendem as normativas. 51 

6) Verificação de documentos para divulgação no site. Item permanece na pauta. 7) Análise da 52 

Resolução ConsEPE nº 206, que criou a CoGRe. Item permanece na pauta. Expediente: Não 53 

Houve. Nada mais havendo, a presidente encerra a reunião às 16h12 da qual, para constar, eu, 54 

Michelle Sanches de Carvalho Sabença, assistente em administração da Secretaria-Geral, lavrei esta 55 

ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela presidente.          56 

 

 

___________________________                                            ___________________________ 

     Michelle S. de C. Sabença                                                                Danielle Gonzales 

   Assistente em Administração                                                           Presidente da CoGRe         


