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Ata da II reunião ordinária da Comissão de Gestão de Resíduos (CoGRe), realizada às quatorze horas 1 
e vinte e dois minutos do dia vinte e cinco de março de dois mil e vinte e um, realizada de forma remota 2 
em virtude da suspensão das atividades presenciais, conforme Portaria da Reitoria n°. 394/2020. A 3 
reunião foi presidida pela professora Elizabeth Teodorov e contou com a presença dos seguintes 4 
membros: Andréia Silva, representante titular da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad); Vani Xavier 5 
de Oliveira Junior, representante do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Fernanda 6 
Pereira de Jesus, representante dos Laboratórios Didáticos Úmidos; Michelle Mantovani, representante 7 
suplente dos Laboratórios Didáticos Úmidos; Cássia Gonçalves de Souza, representante da Prefeitura 8 
Universitária; Wanderley Cardoso; representante dos Laboratórios didáticos Secos. Professora 9 
Elizabeth, após cumprimentar os presentes, abre a reunião com a Ordem do Dia: A ata da I Sessão da 10 
CoGRe de 2021 foi aprovada por unanimidade e sem alterações. Pauta: 1) Divisão do Plano de Gestão 11 
de Resíduos Professora Elizabeth relata que o Plano de Gestão dos Resíduos da UFABC foi bastante 12 
discutido entre os membros e também com outras áreas da universidade e que devido à pandemia ficou 13 
bastante difícil a realização do trabalho, levando em conta todos esses pormenores a gestão conseguiu 14 
realizar melhorias no processo de informação e na atualização das ações tomadas pela CoGre. Nada 15 
mais havendo a declarar, a presidente da CoGRe deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu 16 
Lucas José Presotto Guimarães, assistente em administração da Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, 17 
após aprovada, será assinada por mim e pela presidente da CoGre. 18 
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