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Ata da IV reunião ordinária da Comissão de Gestão de Resíduos (CoGRe), realizada às quatorze 1 
horas e onze minutos do dia doze de julho de dois mil e dezenove, no Sala R702-1, 7º andar, Torre 1, 2 
1º andar, da Universidade Federal do ABC (UFABC), localizada na Avenida dos Estados, 5001, 3 
Bairro Santa Terezinha, Santo André. A reunião foi presidida pela professora Elizabeth Teodorov e 4 
contou com a presença dos seguintes membros: Ricardo Hideo Taniwaki, representante suplente da 5 
Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes); Andréia Silva, representante da Pró-Reitoria de Graduação 6 
(ProGrad); Gabriela Farias Asmus, representante docente suplente do Centro de Engenharia, 7 
Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Silvia Honda Takada, representante docente do 8 
Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Valterbásio de Araújo Alves, 9 
representante da Prefeitura Universitária (PU); Michelle Mantovani, representante suplente dos 10 
Laboratórios Didáticos Úmidos; Wanderlei Soares dos Santos, representante dos laboratórios 11 
didáticos secos; Edgard Gonçalves Cardoso, representante suplente dos laboratórios didáticos secos; 12 
Alexandre Alves de Sousa, representante suplente dos Biotérios e Fábio Antônio Scholl, responsável 13 
técnico da UFABC no CRQ 4ª região. Participantes: Cyntia Regina Ruy Orsolon, representante dos 14 
Biotérios. Professora Elizabeth, após cumprimentar os presentes, abre a reunião com os informes: 15 
não houve. Ordem do dia: 1) Ata da II Reunião Ordinária de 2019, realizada em 18 de abril de 16 

2019. Aprovada por unanimidade. 2) Ata da III Reunião Ordinária de 2019, realizada em 13 de 17 

junho de 2019. Aprovada por unanimidade. 3) Apresentação de possíveis locais no campus 18 

Santo André para construção de abrigos. Professora Elizabeth consulta a disponibilidade dos 19 

membros de realizar uma caminhada pelos campi Santo André e São Bernardo do Campo, a fim 20 

de encontrar locais adequados para a construção de abrigos para descarte de resíduos; as datas 21 

acordadas foram: dia 07 de agosto, às 14 horas, no campus Santo André, e dia 08 de agosto, às 22 

10 horas, no campus São Bernardo do Campo. 4) Novo Regimento Interno da CoGRe da 23 

UFABC. Professora Elizabeth apresenta suas sugestões de alteração no Regimento Interno, a 24 

saber: atribuir, ao Reitor, o ato de designar o presidente da CoGRe, e incluir no documento a 25 

figura do vice-presidente, a ser eleito pelos próprios membros. Todos concordam com as 26 

alterações e o documento é aprovado por unanimidade e será enviado para publicação no 27 

Boletim de Serviço. 5) Apresentação dos dados coletados (estimativa de resíduos) pelos 28 

representantes da ProPes. Professora Elizabeth relata que dos 189 laboratórios existentes na 29 

Universidade, apenas 41 responderam à pesquisa encaminhada por ela e pelo Professor Ricardo; 30 

dessa forma, a quantidade conhecida de resíduos gerada na UFABC está subestimada. Professor 31 

Ricardo apresenta esses dados aos demais membros. Esses números serão encaminhados para a 32 

professora Sônia, pró-reitora de pesquisa, para que seja feita a cobrança aos laboratórios que 33 

ainda não responderam. Valterbásio apresenta o levantamento, realizado pela PU, das 34 

quantidades de lixo comum, que se divide em lixo comum e lixo especial, e reciclável geradas na 35 

Universidade desde a última reunião, realizada em 13 de junho; com todas essas informações, 36 

conclui-se que a quantidade de resíduos contratada pela UFABC a ser retirada pela empresa 37 

coletora está aquém da quantidade gerada. 6) Apresentação do Procedimento Operacional 38 
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Padrão (POP) que estabelece critérios para reutilização dos reagentes vencidos pelos 39 

laboratórios didáticos: Professora Elizabeth relembra que na reunião anterior foi aprovado ad 40 

referendum a reutilização dos reagentes vencidos pelos laboratórios didáticos, mediante os 41 

critérios estabelecidos pelo POP que está em processo de elaboração pela Coordenadoria de 42 

Laboratórios Didáticos Úmidos (CLDU) e Andréia apresenta a todos o documento. Professora 43 

Elizabeth pede que, assim que o POP estiver finalizado, seja apresentado como informe em 44 

reunião dessa Comissão. A próxima reunião foi agendada para o dia 21 de agosto, às 14 horas. 45 
Nada mais havendo a declarar, a professora Elizabeth deu por encerrada a reunião, da qual eu Janine 46 
Santos Tonin Targino, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes. 47 
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