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Aos 15 dias do mês de março de 2019, às 14h06, na Sala de Reuniões da Reitoria – Torre 1 do
Bloco A, da Universidade Federal do ABC (UFABC), localizada na Avenida dos Estados, 5001,
Santa Terezinha, Santo André, realizou-se a I reunião ordinária de 2019 da Comissão de Gestão de
Resíduos (CoGRe) presidida pelo vice-reitor, professor Wagner Alves Carvalho, com a presença
dos seguintes membros: Elizabeth Teodorov, representante da Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes);
Ricardo Hideo Taniwaki, representante suplente da ProPes; Andréia Silva, representante da PróReitoria de Graduação (ProGrad); Bianca Grotti Devora, representante suplente da 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); Fernanda Pereira de Jesus, representante dos
Laboratórios Didáticos Úmidos; Michelle Mantovani, representante suplente dos Laboratórios
Didáticos Úmidos; Wanderlei Soares dos Santos, representante dos Laboratórios Didáticos Secos;
Edgard Gonçalves Cardoso, representante suplente dos Laboratórios Didáticos Secos; Carolina
Bulhões Lisboa Ferreira, representante dos Biotérios e Fábio Antônio Scholl, responsável técnico da
UFABC no CRQ 4ª região. Professor Wagner cumprimenta os presentes e abre a sessão com os
Informes: Não houve. Ordem do dia: 1) Encaminhamento dos trabalhos da Comissão. Professor
Wagner diz que há várias comissões na universidade que trabalham com resíduos, porém várias
delas não estão com atuação efetiva, e a CoGRe é uma delas, e o Plano de Logística Sustentável
(PLS) prevê uma série de atuações nesse âmbito. A Reitoria está em discussão com os Centros para
a formação de um Comitê Estratégico de Sustentabilidade que vai ter uma relação direta com todas
as comissões que atuam nessa área, dentre elas a CoGRe, a fim de que haja uma organização das
tarefas, evitando lacunas e sobreposições de trabalhos. Uma irregularidade encontrada e que precisa
ser discutida com a CoGRe refere-se à instalação do refeitório dos terceirizados ao lado do depósito
de reagentes; a Reitoria solicitou à Superintendência de Obras (SPO) a suspensão das adequações
desse espaço para esse fim e o mapeamento de todos os locais destinados à construção de depósitos
de reagentes e de resíduos. Esse mapeamento já está concluído e será apresentado para a Reitoria, já
com as propostas de readequação dos espaços que estão em localização irregular. 2) Definição da
presidência da CoGRre: professor Wagner solicita candidatos à presidência da CoGRe. Fábio opina
que o presidente deve ser um membro da CoGRe que tenha fácil acesso e comunicação com as
áreas da universidade que estão relacionadas com as atividades da Comissão. Fernanda sugere que o
professor Wagner indique dois nomes para os membros votarem e ele indica a Andréia e a
professora Elizabeth. Professora Elizabeth se oferece para o cargo, desde que tenha condições e
cooperação das áreas para realização das demandas e professor Wagner responde que essas áreas
estão estruturadas de modo a facilitar esse trabalho conjunto. Todos concordam e a professora
Elizabeth é considerada eleita presidente da CoGRe. Professor Wagner se despede de todos e se
retira da reunião. 3) Finalização do Plano de Gerenciamento de Resíduos: Fábio explica que a
gestão anterior estava trabalhando sobre um Plano de Gerenciamento de Resíduos, porém o
documento não foi finalizado. Professora Elizabeth propõe que a comissão solicite à Reitoria o
mapeamento dos depósitos de reagentes e resíduos e dê continuidade ao Plano de Gerenciamento de
Resíduos, e todos concordam. Expediente: Não houve. Nada mais havendo, a presidente encerra a
reunião às 15h05 da qual, para constar, eu, Janine Santos Tonin Targino, assistente em
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administração da Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela
presidente.

___________________________
Janine Santos Tonin Targino
Assistente em Administração

___________________________
Elizabeth Teodorov
Presidente da CoGRe
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