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Ata da VIII reunião ordinária da Comissão de Gestão de Resíduos (CoGRe), realizada às quatorze 1 
horas e quatorze minutos do dia três de dezembro 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 professora Elizabeth 4 
Teodorov e contou com a presença dos seguintes membros: Bianca Grotti Devora, representante da 5 
Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad); Silvia Honda Takada, representante docente do Centro de 6 
Matemática, Computação e Cognição (CECS); Fernanda Pereira de Jesus, representante dos 7 
Laboratórios Didáticos Úmidos; Michelle Mantovani, representante suplente dos Laboratórios 8 
Didáticos Úmidos; Wanderlei Soares dos Santos, representante dos Laboratórios Didáticos Secos; 9 
Alexandre Alves de Sousa, representante suplente dos Biotérios; Fábio Antônio Scholl, responsável 10 
técnico da UFABC no CRQ 4ª Região; e Cássia Gonçalves de Souza, representante não votante da 11 
Prefeitura Universitária. Professora Elizabeth, após cumprimentar os presentes, abre a reunião com a 12 
Ordem do dia: 1) Ata da VII Reunião Ordinária de 2019, realizada em 06 de novembro de 2019. 13 
Aprovada por unanimidade e com alterações. 2) Novo modelo de etiqueta para resíduos. Professora 14 
Elizabeth relembra que o novo modelo de etiqueta para resíduos foi aprovado na última reunião da 15 
CoGRe e já está publicado no site da Prefeitura Universitária. 3) Normas de descarte e suspensão 16 
temporária de recebimento de lixo branco. Professora Elizabeth ressalta que ainda está suspenso 17 
temporariamente o recebimento de lixo branco, será enviado aos responsáveis o documento com as 18 
normas de descarte e todos deverão concordar para que possa ser retomado o recebimento de lixo 19 
branco. 4) Perfil de funcionário e procedimento para fazer o transporte dos resíduos do laboratório 20 
até o abrigo. Professora Elizabeth realizou algumas modificações no documento criado pelo 21 
professor Vani, esse documento com as modificações será enviado como Comunicação Interna da 22 
CoGRe para a Reitoria a fim de que sejam dados os devidos prosseguimentos. 5) Plano de 23 
gerenciamento de resíduos elaborado pela Gestão CoGRe 2016-2018. Com relação ao Plano de 24 
gerenciamento de resíduos ficou decidido que ficará como pauta para a primeira reunião da reunião 25 
da CoGRe de 2.020.6) Data para a próxima reunião em 2020. Ficou definido que a próxima reunião 26 
da CoGRe será realizada no dia 20 de fevereiro de 2020. Nada mais havendo a declarar, professora 27 
Elizabeth deu por encerrada a reunião, da qual eu Lucas José Presotto Guimarães, lavrei a presente 28 
ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes. 29 
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