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Ata nº 001/2015/CEA 
 
 
Ata da reunião ordinária da Comissão de Ética Ambiental, realizada às quatorze horas do dia 1 
vinte e cinco de março de dois mil e quinze, na sala 602-3 no 6º andar da Torre 3 do Bloco A do 2 
Câmpus Santo André. A reunião contou com a presença dos seguintes participantes: José Artur 3 
Quilici Gonzalez, representante do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); 4 
Luisa Helena dos Santos Oliveira, representante do Centro de Engenharia, Modelagem e 5 
Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Raquel de Almeida Ribeiro, representante da Pró-reitoria de 6 
Pesquisa (Propes); e Simone Rodrigues de Freitas, representante do Centro de Ciências Naturais 7 
e Humanas (CCNH). Ausência justificada: Felipe Cesar Torres Antônio, representante da 8 
Comissão de Gestão de Resíduos (CoGRE). Havendo quórum legal, a secretária, Renata 9 
Tonelotti, informa a necessidade de escolha de um presidente em substituição ao anterior. A 10 
professora Simone se dispõe ao cargo. Indicação aprovada por unanimidade. Será solicitada à 11 
Reitoria a publicação da nomeação da presidente. A professora Simone assume a coordenação 12 
desta reunião e passa aos Informes: 1) Regimento Interno da CEA. A professora Simone lembra 13 
a necessidade de aprovar o Regimento Interno o mais rápido possível. Informa que fará algumas 14 
alterações e encaminhará para análise e, possivelmente, aprovação na próxima reunião ordinária. 15 
2) Formulário a ser preenchido pelos responsáveis pelos projetos de pesquisa. Após discussão 16 
dos pontos importantes que devem constar deste formulário, a professora Simone solicita aos 17 
membros que tragam sugestões para a próxima reunião. Nada mais havendo a declarar, a 18 
professora Simone Rodrigues de Freitas deu por encerrada a reunião, da qual eu, Renata 19 
Tonelotti, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes. 20 
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