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Ata da reunião ordinária da Comissão de Ética Ambiental, realizada às quatorze horas do dia
vinte e seis de janeiro de dois mil e dezessete, na sala de reuniões do 1º andar da Torre 1 do
Bloco A do Câmpus 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); José Artur Quilici Gonzalez,
representante do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Luisa Helena dos
Santos Oliveira, representante do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais
Aplicadas (CECS); e Márcio de Souza Werneck, representante Da Pró-Reitoria de Pesquisa
(ProPes). Havendo quórum legal, professora Simone, após cumprimentar os presentes, abre a
reunião com a pauta do dia: 1) Aprovação da ata da I Reunião Ordinária da CEA, realizada em
06 de dezembro de 2016. Aprovada por unanimidade. 2) Discussão e aprovação da Comunicação
Interna (CI) sobre a situação da gestão do risco de acidentes químicos e biológicos na UFABC.
Felipe esclarece que os apontamentos constantes na CI foram os mesmos debatidos na última
reunião. Após, pede aos demais que analisem o texto e verifiquem a falta de alguma informação
ou a necessidade de outras alterações. Professora Simone declara que a CI está bem elaborada e
que, somente, constatou a falta da solicitação de informações sobre os resíduos e pede a inclusão
desse item. Professor José, também, solicita algumas alterações no documento. Felipe acata
todas as alterações solicitadas. Encaminha-se para a votação a CI com as alterações realizadas.
Aprovada por unanimidade. 3) Discussão sobre os próximos passos da CEA. Professora Simone
apresenta aos demais a lista de substâncias perigosas encaminhada aos docentes pelo servidor
Fabio Antonio Scholl. Depois, ressalta a quantidade de elementos apresentados no documento.
Membros debatem sobre a lista de substâncias perigosas. Professora Simone pede à professora
Luisa que ela preencha os formulários com os dados de sua pesquisa e, com isso, chegue a
conclusões sobre possíveis falhas existentes. Membros consideram que, após essa análise,
conseguirão verificar a possibilidade de início do funcionamento da CEA antes da finalização do
Sistema Integrado de Gestão da UFABC (SIG-UFABC). Nada mais havendo a declarar, a
professora Simone Rodrigues de Freitas deu por encerrada a reunião, da qual eu, Michelle
Sanches de Carvalho Sabença, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os
presentes.
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