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Ata nº 003/2017/CEA
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Ata da III reunião ordinária da Comissão de Ética Ambiental, realizada às quinze horas do dia
treze de dezembro de dois mil e dezessete, na sala de reuniões do 1º andar da Torre 1 do Bloco A
do Campus Santo André. A reunião foi presidida pela professora Simone Rodrigues de Freitas,
representante do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH), e presidente da CEAUFABC, e contou com a presença dos seguintes participantes: Felipe Cesar Torres Antonio,
membro da Comissão de Gestão de Resíduos (CoGRe) e Elizabeth Teodorov, representante do
Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC) . Havendo quórum legal, professora
Simone, após cumprimentar os presentes, abre a reunião com a pauta do dia: 1. Aprovação da
ata da II Reunião Ordinária de 2017, realizada em 06 de novembro 2017. Encaminha-se para a
votação. Aprovada com uma abstenção. 2. Relato da reunião com o Procurador. Felipe relata
que o Procurador Federal disse na reunião que a melhor maneira de resolver esses conflitos com
outros órgãos da Universidade é utilizar mais o diálogo e menos as normativas internas, mesmo
com essas estando favoráveis as reivindicações da CEA. 3. Preparação da "CI-resposta" às
respostas recebidas da CI nº 001/2017. Felipe expõe que as resposta à Comunicação Interna (CI)
nº 01/2017/CEA foram muito evasivas e contrárias em alguns pontos à legislação. 4.
Comunicação Interna nº 003/2017/CEA-UFABC: alteração da Resolução do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) nº 126. Professora Elizabeth explica sobre os
procedimentos adotados pela Comissão de Ética em Uso de Animais (CEUA) e pelo Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP). Após, diz não entender a necessidade de membros dessas comissões
na CEA. Relata que conversou com o Reitor e esse solicitou que a CI nº 003/2017 da CEA fosse
mais bem analisada e exposta no ConsEPE em outro momento, dessa forma, após confirmação
de que a prof. Simone havia sido comunicada, acatou a solicitação. Membros debatem sobre as
competências da CEA. Professora Elizabeth sugere que os servidores que trabalham em áreas
essenciais para o início dos trabalhos da CEA sejam convidados a participar de reuniões em
2018. Membros definem que os setores a serem convidados serão: Plano de Logística
Sustentável (PLS), Divisão de Segurança do Trabalho, Divisão de Capacitação e Qualificação
(DCQ), Comissão Permanente de Segurança Laboratorial (CPSL), Coordenadoria dos
Laboratórios Didáticos (CLD), CoGRe e CEUA. Membros decidem que encaminharão uma CI à
CEUA e ao CEP que solicitará uma colaboração, para que, caso necessário, a secretaria da CEA
possa entrar em contato com a secretaria dessas Comissões e requerer o número dos certificados
aprovados. 4. Regimento Interno da CEA. Membros decidem que o Regimento Interno será
analisado e, possivelmente, alterado após as reuniões que serão realizadas em 2018 com os
setores que possuem relação com as ações da CEA.
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