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Ata da II reunião ordinária da Comissão de Gestão de Resíduos (CoGRe), realizada às quatorze horas 1 
e três minutos do dia nove de junho de dois mil e vinte, realizada de forma remota em virtude da 2 
suspensão das atividades presenciais, conforme Portaria da Reitoria n°. 394/2020. A reunião foi 3 
presidida pela professora Elizabeth Teodorov e contou com a presença dos seguintes membros: 4 
Andréia Silva, representante titular da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad); Silvia Honda Takada, 5 
representante docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Gabriela Farias 6 
Asmus, representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 7 
(CECS); Vani Xavier de Oliveira Junior, representante do Centro de Ciências Naturais e Humanas 8 
(CCNH); Fernanda Pereira de Jesus, representante dos Laboratórios Didáticos Úmidos; Michelle 9 
Mantovani, representante suplente dos Laboratórios Didáticos Úmidos; Wanderlei Soares dos Santos, 10 
representante dos Laboratórios Didáticos Secos; Carolina Bulhões Lisboa Ferreira, representante dos 11 
Biotérios; Cássia Gonçalves de Souza, representante da Prefeitura Universitária; Valterbásio de Araújo 12 
Alves, representante suplente da Prefeitura Universitária. Professora Elizabeth, após cumprimentar os 13 
presentes, abre a reunião com a Ordem do dia: 1) Ata da I Reunião Ordinária de 2019, realizada em 14 
20 de fevereiro de 2020. Aprovada por unanimidade. Pauta: 1) Gestão dos Resíduos durante a 15 
pandemia Professora Elizabeth relata que ela está em contato direto com os responsáveis pela 16 
Segurança do Trabalho da UFABC, havia o desejo de se colocar em diversos pontos da Universidade 17 
lixos para dispensa de máscaras e luvas, no entanto de acordo com as recomendações da Organização 18 
Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde é recomendável ter somente um lixo para o descarte 19 
desses itens. A Professora ainda relata que não teve nenhum grande problema relacionado ao descarte 20 
de lixos durante esse período. Cássia relata que alguns itens requisitados pela CoGRe poderão ser 21 
adquiridos ainda no ano de 2020. Wanderley informa que caso algum docente queira gravar aulas ou 22 
experimentos poderá utilizar os laboratórios da Universidade. Professor Vani sugere que a CoGRe 23 
realize duas pesquisas: a primeira seria destinada aos laboratórios a fim de saber se existem solventes 24 
que precisam ser retirados e uma segunda direcionada aos Centros e a Pró-Reitoria de Pesquisa 25 
(ProPes) para saber quando os laboratórios poderão receber atividades novamente, a fim de saber quais 26 
medidas precisam ser tomadas para prevenir algum risco relacionados aos solventes. Professora 27 
Elizabeth relata que os laboratórios de pesquisa não possuem nenhuma restrição e que tanto os 28 
coordenadores dos laboratórios quanto os orientadores estão se organizando a fim de que haja um 29 
rodízio no número de alunos nos laboratórios. Ficou decidido que a próxima reunião será dia 20 de 30 
agosto de 2020. Nada mais havendo a declarar, a presidente da CoGRe deu por encerrada a reunião às 31 
quinze horas e seis minutos, da qual, para constar, eu Lucas José Presotto Guimarães, assistente em 32 
administração da Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela 33 
presidente da CoGre. 34 
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