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Ata da VII reunião ordinária da Comissão de Gestão de Resíduos (CoGRe), realizada às quatorze 1 
horas e sete minutos do dia seis de novembro de dois mil e dezenove, na Sala R702-1, 7º andar, 2 
Torre 1, Bloco A, da Universidade Federal do ABC (UFABC), localizada na Avenida dos Estados, 3 
5001, Bairro Santa Terezinha, Santo André. A reunião foi presidida pela Andréia Silva e contou com 4 
a presença dos seguintes membros: Ricardo Hideo Taniwaki, representante docente suplente da Pró-5 
Reitoria de Pesquisa (ProPes); Gabriela Farias Asmus, representante docente do Centro de 6 
Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Vani Xavier de Oliveira Junior, 7 
representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Simone Pellizon, 8 
representante suplente da Prefeitura Universitária (P.U.); Fernanda Pereira de Jesus, representante 9 
dos Laboratórios Didáticos Úmidos; Michelle Mantovani, representante suplente dos Laboratórios 10 
Didáticos Úmidos; Wanderlei Soares dos Santos, representante dos Laboratórios Didáticos Secos; e 11 
Carolina Bulhões Lisboa Ferreira, representante dos Biotérios. Andréia Silva, após cumprimentar os 12 
presentes, abre a reunião com os informes: Andréia Silva relata que a professora Elizabeth está 13 
doente e que por essa razão irá presidir a reunião. Professora Gabriela e professor Vani informaram 14 
que enviaram o questionário aos não respondentes de todos os Centros para que eles possam 15 
responder a pesquisa.  Ordem do dia: 1) Ata da VI Reunião Ordinária de 2019, realizada em 02 de 16 
outubro de 2019. Aprovada com uma abstenção e com alterações. 2) Novo modelo de etiqueta para 17 
resíduos. Michelle Mantovani explicou o novo modelo de etiqueta para resíduos, existiram 18 
questionamentos e sugestões de modificações no modelo. Ficou definido que o novo modelo após as 19 
modificações sugeridas será enviado à Prefeitura Universitária para ser publicado no site da P.U. 3) 20 
Normas de descarte e suspensão temporária de recebimento de lixo branco. Andréia Silva enviará as 21 
normas de descarte para que todos os membros possam ler e colaborar com o documento. 4) Perfil de 22 
funcionário e procedimento para fazer o transporte dos resíduos do laboratório até o abrigo. 23 
Andréia Silva relata que o responsável técnico que faz o procedimento de transporte de resíduos irá 24 
se afastar por seis meses e durante esse período não terá ninguém para realizar o transporte. Professor 25 
Vani criou um documento com um novo fluxo para a coleta de resíduos além do perfil do 26 
profissional a ser contratado para realizar o transporte de resíduos, esse documento após aprovação 27 
da CoGRe será enviado a Reitoria a fim de que seja dado prosseguimento a demanda. 5) 28 
Apresentação do plano de sustentabilidade da UFABC. Andréia Silva relata que a responsável pelo 29 
plano de sustentabilidade da UFABC é a professora Giulliana Mondelli e como ela não está presente 30 
na reunião, o assunto não pôde ser discutido. 6) Plano de gerenciamento de resíduos elaborado pela 31 
Gestão CoGRe 2016-2018. O plano de gerenciamento foi dividido de acordo com a afinidade de cada 32 
membro e ficou definido que a responsabilidade da elaboração da parte dos resíduos sólidos ficou 33 
com Gabriela Asmus, Valterbásio e Ricardo Taniwaki; a responsabilidade da elaboração da parte de 34 
resíduos químicos ficou com Fábio Skoll, Andréia Silva, Vani Junior, Fernanda de Jesus e Michelle 35 
Mantovani; a produção da parte de resíduos biológicos ficou sob a responsabilidade da Carolina 36 
Bulhões, Elizabeth Teodorov e Silvia Takada; enquanto que a elaboração da parte dos 37 
eletroeletrônicos e radioativos ficou com Wanderlei dos Santos e Edgard Cardoso. Nada mais 38 
havendo a declarar, Andréia Silva deu por encerrada a reunião, da qual eu Lucas José Presotto 39 
Guimarães, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes. 40 
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