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

ATA II REUNIÃO ORDINÁRIA
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Aos 18 dias do mês de abril de 2019, às 14h08, 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 II reunião ordinária de 2019 da Comissão de Gestão de
Resíduos (CoGRe) presidida pela professora Elizabeth Teodorov, com a presença dos seguintes
membros: Ricardo Hideo Taniwaki, representante suplente da 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); Anderson
Orzari Ribeiro, representante docente suplente 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; Carolina Bulhões Lisboa Ferreira, representante dos Biotérios e
Fábio Antônio Scholl, responsável técnico da UFABC no CRQ 4ª região. Participantes: Diego
Marin Fermino e Odilon dos Santos Nascimento, ambos da Divisão de Segurança do Trabalho.
Professora Elizabeth, após cumprimentar os presentes, abre a sessão com os Informes: Não houve.
Ordem do dia: 1) Ata da I Reunião Ordinária de 2019, realizada em 15 de março de 2019.
Aprovada por unanimidade. 2) Apresentação do mapeamento dos riscos e resíduos da UFABC:
professora Elizabeth relata que na reunião de março, o professor Wagner comentou que existe na
UFABC uma equipe responsável pelo mapeamento dos riscos e resíduos da universidade que
deveria trabalhar em conjunto com a CoGRe. Há quinze dias, aproximadamente, o professor
Wagner convocou uma reunião em que participaram a ProGrad, a ProPes, a PU, a Superintendência
de Obras, a Divisão de Segurança do Trabalho e a CoGRe, onde foi realizada uma apresentação do
mapeamento dos riscos e resíduos da UFABC; dessa forma, professora Elizabeth solicitou que
Diego comparecesse hoje na reunião para fazer essa apresentação, o que irá ajudar na elaboração do
Plano de Gerenciamento de Resíduos. Diego apresenta o mapeamento das áreas de depósitos de
produtos de limpeza, de reagentes e de resíduos químicos, biológicos, recicláveis e orgânicos, bem
como os pontos positivos e negativos de cada um deles e as sugestões de melhorias. Professora
Elizabeth diz que alguns desses depósitos estão em locais inadequados, como por exemplo, o
depósito dos resíduos biológicos, situado próximo ao Restaurante Universitário e à lanchonete.
Professora Elizabeth pede que a Secretaria-Geral solicite à gestão anterior da CoGRe o envio, até o
dia 26 de abril, da minuta do Plano de Gerenciamento de Resíduos para que seja dada continuidade
à elaboração desse documento. Professora Elizabeth solicitará aos coordenadores dos laboratórios
de pesquisa a estimativa da quantidade de resíduos químicos e biológicos gerada pelos laboratórios
e trará esses dados na próxima reunião, e Andréia trará a quantidade gerada pelos laboratórios
didáticos e a quantidade de reagentes, inclusive vencidos, estocados na Universidade. Professora
Elisabeth pede que Valterbásio traga na próxima reunião as medidas dos depósitos de resíduos.
Diego informa que será realizado pela Fundacentro aqui na UFABC, um curso de Emergências
Químicas entre os dias 03 a 07 de junho e convida os membros da CoGRe para participar; professor
Anderson diz que o professor Vani irá participar. A próxima reunião fica agendada para o dia 13 de
junho, às 14 horas. Expediente: Não houve. Nada mais havendo, a presidente encerra a reunião às
15h44 da qual, para constar, eu, Janine Santos Tonin Targino, assistente em administração da
Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela presidente.
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___________________________
Janine Santos Tonin Targino
Assistente em Administração

___________________________
Elizabeth Teodorov
Presidente da CoGRe
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