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Ata da V reunião ordinária da Comissão de Gestão de Resíduos (CoGRe), realizada às quatorze horas 

e oito minutos do dia vinte e oito de agosto de dois mil e dezenove, na Sala R702-1, 7º andar, Torre 

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

Bairro Santa Terezinha, Santo André. A reunião foi presidida pela professora Elizabeth Teodorov e 

contou com a presença dos seguintes membros: Ricardo Hideo Taniwaki, representante suplente da 

Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes); Andréia Silva, representante da Pró-Reitoria de Graduação 

(ProGrad); Gabriela Farias Asmus, representante docente suplente do Centro de Engenharia, 

Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Silvia Honda Takada, representante docente do 

Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Vani Xavier de Oliveira Junior, 

representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Valterbásio de Araújo 

Alves, representante da Prefeitura Universitária (PU); Michelle Mantovani, representante suplente 

dos Laboratórios Didáticos Úmidos; Edgard Gonçalves Cardoso, representante suplente dos 

laboratórios didáticos secos e Carolina Bulhões de Oliveira Lisboa, representante dos Biotérios. 

Professora Elizabeth, após cumprimentar os presentes, abre a reunião com os informes: 1) 

Calendário para recebimento de demandas e envio da convocação pela Secretaria da CoGRe. 

Professora Elizabeth informa que a partir da próxima reunião, a Secretaria da CoGRe solicitará aos 

membros, quinze dias antes da reunião, o envio dos assuntos que comporão a pauta e enviará a 

convocação aos membros sete dias antes. Ordem do dia: 1) Ata da IV Reunião Ordinária de 2019, 

realizada em 12 de julho de 2019. Aprovada com uma abstenção. 2) Posicionamento da CoGRe 

em relação a e-mails da comunidade da UFABC e demais providências. Professora Elizabeth 

pede que os representantes dos Centros orientem os membros da comunidade acadêmica que, 

quando tiverem dúvidas pertinentes à CoGRe, encaminhem essas dúvidas, por e-mail, à 

secretaria, para que a Comissão decida a melhor resposta para elas. Professor Vani sugere que as 

informações sobre descarte de resíduos sejam colocadas no site e professora Elizabeth diz que 

isso será feito quando o Plano de Gerenciamento de Resíduos estiver pronto. Michelle propõe 

que no site da CoGRe tenha um link que direcione à página da PU que dá orientações sobre o 

descarte de resíduos e Valterbasio explica que isso poderá ser feito após a conclusão do processo 

de reestruturação de procedimentos que a PU vem fazendo. Referente à indagação que a CoGRe 

recebeu por e-mail sobre a possibilidade de a UFABC ter pontos de coleta de óleo de cozinha 

usado, Valterbásio explica que essa parceria deverá ser formalizada por meio de um convênio; 

professora Elizabeth se compromete a elaborar um e-mail com essa explicação e após a 

aprovação dos demais membros, enviá-lo ao remetente desse questionamento. 3) Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da UFABC. Professor Wagner encaminhou à professora Elizabeth o 

Plano de Gerenciamento de Resíduos que foi elaborado pela gestão anterior da CoGRe e as 

considerações da PU sobre esse documento. Professora Elizabeth enviará esses documentos aos 

demais membros para que todos decidam se esse plano será desconsiderado ou se será utilizado 

para a elaboração do novo. 4) Documento com normas para descarte. Demandante: Biotério. 

Carolina relata que o Biotério sente falta de um documento que ensine os laboratórios a descartar 

corretamente seus resíduos; dessa forma, solicita que seja elaborado um documento com essas 
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orientações, especialmente no que diz respeito aos resíduos biológicos. Professora Elizabeth diz 

que ela, o professor Ricardo e a professora Silvia elaborarão um documento que, após aprovado 

pelos demais membros dessa Comissão, será enviado aos responsáveis pelos laboratórios e 

professor Vani sugere que esse documento seja publicado no site, para que essas informações 

sejam acessíveis a todos. Professora Elizabeth diz que já tem pronto um documento mais simples 

com todos os tipos de resíduos e o encaminhará a todos para aprovação e posterior publicação no 

site. 5) Novo Contrato de coleta de resíduos biológicos de Santo André. Demandante: Biotério. 

Carolina explica que o atual contrato vencerá em março sem possibilidade de prorrogação; 

Valterbásio diz que a PU iniciará as tratativas junto ao Biotério para celebrar um novo contrato, 

levando em consideração a estimativa de resíduos biológicos gerada. 6) Apresentação da 

estimativa de resíduos gerados pelos laboratórios de pesquisa da UFABC. Professor Ricardo 

relata que foi enviado e-mail aos coordenadores dos laboratórios que não preencheram o 

formulário anteriormente e mais 26 laboratórios responderam; os dados foram apresentados. 

Professora Elizabeth pede que os representantes dos Centros entrem em contato com os 

laboratórios que ainda não responderam ao questionário, pois provavelmente esses dados ainda 

estão subestimados. 7) Apresentação de possíveis locais nos campi Santo André e São Bernardo 

do Campo para construção de abrigos. Professora Elizabeth relata que a Comissão constatou 

que aqui em Santo André há dois locais enormes para descarte de resíduos orgânicos e 

recicláveis, que atualmente estão sendo utilizados pela Superintendência de Obras, que 

desocupará os locais em setembro; Valterbásio acrescenta que assim que liberado, a PU irá 

realizar as adequações necessárias para abrigar os resíduos biológicos e para facilitar o acesso 

dos caminhões da empresa coletora dos resíduos. Em São Bernardo do Campo foi identificado, 

na entrada do campus, as caçambas de lixo orgânico, que devem permanecer sempre fechadas. A 

ventilação dos abrigos de resíduos e de estoque está ineficiente; ademais, ficam ao lado do setor 

de gás do Restaurante Universitário, porém a uma distância suficiente. Duas caçambas de 

descarte de resíduos biológicos foram encontradas em local inadequado, dessa forma, a CoGRe 

orientou que elas fossem colocadas dentro do abrigo destinado ao descarte dos resíduos do 

Biotério. Valterbásio sugere que a CoGRe entre em contato com algum membro da Comissão 

Gestora da Elaboração do Plano de Gestão de Logística Sustentável da UFABC e professora 

Elizabeth pede que a secretaria da CoGRe convide-o a participar da próxima reunião. Professor 

Vani relata que os alunos são frequentemente incumbidos de transportar os resíduos que são 

produzidos nos laboratórios de pesquisa e essa tarefa deveria ser executada por um profissional 

da área de Química; professora Elizabeth diz que esse assunto será levado ao conhecimento da 

professora Sônia, pró-reitora de pesquisa, para que providências sejam tomadas a respeito. A 

próxima reunião foi agendada para o dia 02 de outubro, às 14 horas. Nada mais havendo a 

declarar, a professora Elizabeth deu por encerrada a reunião, da qual eu Janine Santos Tonin Targino, 

lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes. 
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