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Ata nº 001/2016/CEA 

 

 

Ata da reunião ordinária da Comissão de Ética Ambiental, realizada às treze horas do dia seis de 1 

dezembro de dois mil e dezesseis, na sala 605-1 no 6º andar da Torre 1 do Bloco A do Câmpus 2 

Santo André. A reunião foi presidida pela professora Simone Rodrigues de Freitas, representante 3 

do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH), e presidente da CEA-UFABC, e contou 4 

com a presença dos seguintes participantes: Felipe Cesar Torres Antonio, membro da Comissão 5 

de Gestão de Resíduos (CoGRe); José Artur Quilici Gonzalez, representante do Centro de 6 

Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Luisa Helena dos Santos Oliveira, representante 7 

do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Márcio de Souza 8 

Werneck, representante Da Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes). Havendo quórum legal, 9 

professora Simone, após cumprimentar os presentes, abre a reunião com a pauta do dia: 1) Atual 10 

situação da CEA. Professora Simone conta que no ano de 2015 foram criados formulários de 11 

cadastramento e de relatório para submissão e, após, análise da Comissão sobre projetos ou 12 

disciplinas da Universidade. Explica que, hoje, um projeto não precisa ter a aprovação da CEA, 13 

mas em um futuro próximo essa pode ser uma das exigências das fundações de amparo à 14 

pesquisa, caso isso ocorrer a demanda da Comissão irá aumentar muito, sendo necessário que 15 

esteja preparada. Membros debatem sobre os formulários. Felipe solicita a inclusão no 16 

formulário sobre dados quanto o armazenamento. Após, membros decidem que realizarão uma 17 

pesquisa sobre as substâncias perigosas e com isso criarão os critérios necessários para as futuras 18 

análises solicitadas. Além disso, definem que um membro preencherá o formulário com os dados 19 

de sua atividade e verificará as dificuldades encontradas e possíveis alterações necessárias, após, 20 

todos os integrantes discutirão o formulário. 2) Aprovação da Ata da I Reunião Ordinária de 21 

2016, realizada em 06 de dezembro de 2016. Aprovada com duas abstenções. 3) Definição sobre 22 

o início das atividades da CEA. Membros definem que devem ser elaboradas Comunicações 23 

Internas (CI): para a Divisão de Segurança do Trabalho com o fim de verificar as etapas que 24 

constituem o trabalho dos servidores (compra, armazenamento, descarte); para a Comissão 25 

Permanente de Segurança Laboratorial (CPSL) e para a Divisão de Segurança do Trabalho com 26 

cópia para a Reitoria solicitando informações sobre as condições dos equipamentos de proteção 27 

individual (EPI), dos Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e dos materiais de contenção 28 

para o caso de acidentes e sobre o treinamento fornecido; e, por fim, para a CoGRe indagando a 29 

situação dos depósitos de resíduos. Após, membros conversam sobre a situação dos abrigos e 30 

Felipe comenta sua preocupação da proximidade do abrigo com as instalações de energia. Nada 31 

mais havendo a declarar, a professora Simone Rodrigues de Freitas deu por encerrada a reunião, 32 

da qual eu, Michelle Sanches de Carvalho Sabença, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada 33 

por todos os presentes. 34 
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