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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO E SEGURANÇA AMBIENTAL 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2014, às duas horas e trinta minutos da tarde, estiveram 
presentes no anfiteatro do quarto andar do Edifício da Reitoria da Universidade Federal de São 
Paulo, com a finalidade de participar da reunião da Câmara Técnica de Gestão e Segurança 
Ambiental, devidamente convocada por meio de email formal dirigido aos diretores administrativos 
e acadêmicos do campi UNIFESP, os seguintes membros da comunidade acadêmica: Prof. Dr. 
Décio Luis Semensatto Junior, assessor do Gabinete da Reitoria UNIFESP, Profa. Dra. Simone 
Georges El Khouri Miraglia, diretora do Departamento de Gestão e Segurança Ambiental 
DGA/UNFESP, Profa. Dra. Maria de Lourdes Leite de Moraes, chefe da Divisão de Resíduos do 
DGA/UNIFESP, Marcus Vinícius Carvalho Arantes, assistente administrativo do DGA/UNIFESP, 
Profa. Dra. Andrezza J. G. Andreotti, representante da direção administrativa do campus Baixada 
Santista, Maria Fernanda S. Mattos Pereira, representante da direção administrativa do campus 
Diadema, Thomas Silva Oliveira, representante da direção administrativa do campus Guarulhos, 
Julio Monqueiro, representante da direção administrativa do campus São José dos Campos, Nilce 
Manfredi, diretora administrativa do campus São Paulo, Cássio Giovanni, químico da UNIFESP 
campus São Paulo, Ediane Amorim, arquiteta da UNIFESP, Magali Coli Schumann, engenheira civil 
da UNIFESP, Sylvia Maria, bióloga da UNIFESP, Claudenice M. Santos, bióloga da UNIFESP, 
Elizabeth Teixeira Lima, geografa da Prefeitura da Cidade de São Paulo. Não justificaram ausência: 
representantes do campus Osasco. O Prof. Décio iniciou a reunião apresentando a pauta da 
mesma, declarando aberta e instalada naquela data a Câmara Técnica de Gestão e Segurança 
Ambiental (CT-GSA). O Prof. Décio fizera uma breve explanação acerca dos tópicos que seriam 
abordados na reunião. Ordem do Dia: 1. Mudança da direção do DGA-UNIFESP: O Prof. Décio 
realizou a apresentação da Profª. Simone Georges El Khouri Miraglia, informando que a mesma 
seria sua sucessora na diretora do DGA-UNIFES. E aproveitou o ensejo para prestar 
agradecimentos a todos os colaboradores e parceiros do DGA-UNIFESP que o auxiliara em sua 
gestão. 2. Apresentação do novo servidor do DGA-UNIFES: Nesse momento da reunião foi 
anunciada aos presentes a integração de mais um servidor no quadro funcional do DGA-UNIFESP, 
o assistente administrativo Marcus Vinícius Carvalho Arantes, formado em bacharelado em Gestão 
Ambiental pela Universidade de São Paulo–USP. O Prof. Décio explanou, brevemente, acerca do 
processo que envolveu a transferência do referido servidor. 3. Apoio do DGA-UNIFESP à 13ª 
Conferência Produção Mais Limpa: Após a apresentação do Prof. Décio as Profªs. Simone Miraglia 
e Maria de Lourdes Moraes promoveram a divulgação do evento “13ª Conferência Produção Mais 
Limpa e Mudanças Climáticas da Cidade de São Paulo”. Nesse instante o servidor Marcus Arantes 
expôs no retroprojetor as informações preliminares sobre o evento e distribuiu para os presentes 
panfletos e cartazes que continham dados acerca do evento. Nessa ocasião a Profª. Lurdinha 
enfatizou a importância do papel da UNIFESP na promoção desse evento para toda a comunidade 
da Universidade. 4. Diagnóstico de gases estufa: Estudo de caso da Reitoria: A apresentação 
desse estudo de caso fora protelada para a próxima CT-GSA, em virtude do tempo exíguo para sua 
apresentação. Outro motivo que levou a protelação da apresentação desse estudo de caso fora a 
necessidade de se antecipar a apresentação da palestra “Gestão Ambiental Universitária: A 
experiência da prefeitura do campus São Paulo da USP”, levando-se em consideração o pedido da 
palestrante Elizabeth T. Lima. Isto é, foi necessária a inversão da pauta da reunião. 5. Palestra 
“Gestão Ambiental Universitária: A experiência da prefeitura do campus São Paulo da USP”: O 
Prof. Décio apresentou a palestrante Elizabeth Teixeira Lima, agradecendo a sua presença e 
expressando a importância de se compartilhar experiências sobre o gerenciamento de resíduos 
sólidos e líquidos nas universidades públicas. A apresentação conduzida pela Elizabeth Lima, 
geógrafa e chefe da Divisão de Gestão Socioambiental da USP, abordou a experiência da 
prefeitura do campus São Paulo da USP quanto ao gerenciamento de resíduos sólidos e líquidos 
oriundos desta Universidade. Foi exposto o organograma administrativo da Divisão de Gestão 
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Socioambiental, estratificada em: Gestão Ambiental, Saúde Ambiental e Gestão de Resíduos e 
Recursos Humanos. Foi também apresentada a descrição quantitativa e qualitativa dos resíduos 
líquidos e sólidos gerados no campus São Paulo da USP, assim como as campanhas de 
conscientização ambiental promovidas no campus, tais como: “USP atende”, “Lixo Pequeno Não 
Existe” e “Anotaram a Placa?”. Houve uma breve descrição do Sistema de Georreferenciamento 
“ATLAS”, cuja função consiste em oferecer à Divisão de Gestão Socioambiental dados e 
informações sobre os locais atendidos pela coleta de resíduos no interior do campus São Paulo da 
USP. No decorrer da palestra houve uma significativa participação dos participantes, fato este 
corroborado por meio de inúmeras perguntas dirigidas a palestrante, assim como a exposição de 
diversos casos peculiares relacionados à gestão de resíduos no campi UNIFESP. Após a 
apresentação da palestra a geógrafa Elizabeth Teixeira comunicara aos presentes que a Política de 
Gerenciamento de Resíduos da USP será lançada no ano de 2014. 6. Agendamento das visitas 
técnicas no campi UNIFESP: Em detrimento do exíguo tempo remanescente da CT-GSA, ficou 
acordado que o agendamento das visitas técnicas no campi UNIFESP seria realizado por meio de 
envio, por parte do DGA-UNIFESP, de um email oficial à todos diretores administrativos e 
representantes dos respectivos campus da UNIFESP. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Décio 
declarou encerrada a reunião. 
 
 
 


