FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
Comissão de Ética Ambiental - CEA
Ata de Reunião

I Reunião Ordinária da Comissão de Ética Ambiental da Universidade Federal do
ABC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Aos 18 dias do mês de julho de 2013, no horário das 14h09 min, na sala de reuniões R 601, do 6º
andar da Torre 3 do Bloco A, da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Avenida dos
Estados, 5001, Bairro Bangu, Santo André, São Paulo, realizou-se a I reunião ordinária da
Comissão de Ética Ambiental (CEA) da UFABC do ano em curso, previamente convocada e
presidida pela professora Vanessa Kruth Verdade, representante da Pró-Reitoria de Pesquisa, com
a presença dos seguintes participantes: Dácio Roberto Matheus, representante do Centro de
Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); José Artur Quilici Gonzales,
representante do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Márcia Aparecida da
Silva Spinacé, representante da Comissão de Gestão de Resíduos (CoGRE) e Simone Rodrigues de
Freitas, representante do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH). Ausência justificadas:
Não houve. Apoio administrativo: Fabiana Vallini, secretária executiva da Secretaria Geral.
Havendo quórum legal, professora Vanessa, após cumprimentar os presentes, abre a reunião com
os Informes dos Membros: Professora Vanessa expõe o que foi proposto acerca do regimento
interno da CEA que será aprovado na próxima reunião, pois alguns membros não receberam a
proposta para apreciação. Sugere que os trabalhos da CEA e da CoGRE andem paralelamente,
destacando que atualmente a CoGRE está priorizando o descarte do passivo que UFABC já possui,
e posteriormente serão estabelecidas diretrizes para o descarte de novos resíduos. Professor Dácio
menciona que acredita que essa responsabilidade não deve ser somente das Comissões, que o
pesquisador também é responsável pelo resíduo que o seu projeto irá gerar e deve apresentar
propostas para o seu descarte. Os membros sugerem então que seja feita consulta para verificar
sobre a legislação de descarte de resíduos nos municípios de Santo André e São Bernardo. Sugerese a criação de um banco de dados que será disponibilizado para toda a comunidade da UFABC
acerca dos resíduos produzidos em cada projeto, assim se outro pesquisador se interessar pelo
resíduo produzido poderá ser feita troca viabilizando assim o descarte de materiais. Na próxima
reunião será aprovada proposta de site para a CEA. Vanessa agradece a presença de todos e encerra
a reunião às 15h05. Do que para constar, eu, Fabiana Vallini, secretária executiva, lavrei esta ata
que, após aprovada, será assinada pela presidente da CEA.
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