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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO E SEGURANÇA AMBIENTAL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aos vinte e sete dias do mês de junho de 2014, às duas horas e trinta minutos da tarde, estiveram
presentes nas salas de videoconferência dos respectivos campus Universidade Federal de São
Paulo, incluindo o prédio da Reitoria, 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 do campi UNIFESP, e os membros desta Câmara: 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, Prof. Dr. Rafael Carlos Guadagnin, representante da direção administrativa do campus
Diadema, Maria Fernanda S. Mattos Pereira, vice-coordenadora da Comissão de Resíduos
Químicos e Biológicos (CRQB) do campus Diadema, Thomas da Silve Oliveira, diretor
administrativo do campus Guarulhos, Aparecido da Cruz, representante da direção administrativa
do campus Guarulhos, Julio Monqueiro, representante da direção administrativa do campus São
José dos Campos, Thais Helena Francisco, técnica de laboratório do campus São José dos
Campos, Nadia de Sousa da Cunha Bertoncello, técnica de laboratório do campus São José dos
Campos Nilce Manfredi, diretoria administrativa do campus São Paulo, Cássio Giovanni, chefe da
Divisão de Gestão Ambiental do campus São Paulo, Roberto Akira, assistente administrativo da
Divisão de Gestão Ambiental do campus São Paulo, Sedna Amalia Ferreira Soares, chefe da
Divisão de Serviços Gerais do campus São Paulo. Os representantes do campus Osasco não
participaram da presente Câmara em detrimento de problemas técnicos operacionais provenientes
do Departamento de Tecnologia da Informação deste campus. A Profa. Simone Georges El Khouri
Miraglia iniciou a reunião apresentando a pauta da mesma, declarando aberta e instalada, naquela
data, a Câmara Técnica de Gestão e Segurança Ambiental (CT-GSA) sob o formato de
videoconferência. A Profa. Simone Miraglia fizera uma sucinta explanação acerca dos tópicos que
seriam abordados na reunião. Ordem do Dia: 1. Inventário de gases efeito estufa: Após instaurar a
abertura da Câmara Técnica a Profa. Simone Miraglia realizou a apresentação do “Inventário de
gases efeito estuda: Estudo de caso da Reitoria da UNIFESP”. Essa apresentação detivera
importantes tópicos relacionados à temática do aquecimento global, tais como: “Greenhouse Gas
Protocol (GHG Protocol)” ou “Protocolo de Gases de Efeito Estufa”, em português, caracterizado
como uma ferramenta administrativa que oferece aos gestores públicos e privados diretrizes para a
elaboração de inventários de Gases de Efeito Estufa (GEE), por meio de aferição e contabilização
dos (GEE) emitidos por diversas fontes; Contabilização das emissões dos GEE oriundos de
atividades administrativas e operacionais da Reitoria da UNIFESP; “Programa Brasileiro
Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)”, ferramenta de cálculo que possibilita a aferição dos
GEE emitidos pelas atividades laborais correlacionadas ao Prédio da Reitoria UNIFESP; Aplicação
do questionário eletrônico para os servidores e funcionários que exercer suas atividades laborais no
Prédio da Reitoria UNIFESP e, posterior, apresentação da contabilização de emissão dos GEE.
Logo após a apresentação do Inventário supracitado a Profa. Simone Miraglia convidou os
participantes a suscitarem eventuais dúvidas e questionamentos acerca deste estudo. Nessa
ocasião os membros da Câmara elucidaram possíveis medidas que almejam mitigar os impactos
ambientais desencadeados pelas às emissões de GEE. Cada representante do campi UNIFESP
salientou a importância e a relevância de se implementar programas de conscientização de boas
práticas ambientais, buscando, contudo, a sustentabilidade ambiental das atividades
administrativas e de ensino e pesquisa desenvolvidas nesta Universidade. No entanto, elencou-se
neste contexto a dificuldade de se recrutar servidores (ras) para os setores relacionados à gestão
ambiental em todo o campi UNIFESP. Observou-se que cada campus da UNIFESP detém poucos
funcionários ligados às Divisões de Gestão Ambiental, sendo que muitos exercer,
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concomitantemente, atividades ocupacionais de diferentes segmentos administrativos não
necessariamente relacionados à temática ambiental. 2. Informe das Visitas Técnicas realizadas nos
campus Baixada Santista e Diadema da UNIFESP e programação das demais: Nesse momento da
Câmara Técnica fora apresentado um breve informe sobre as Visitas Técnicas realizadas nos
campus Baixada Santista e Diadema da UNIFESP. Os servidores do DGA-UNIFESP explanaram a
importância dessas Visitas na composição do diagnóstico da atual gestão ambiental aplicada em
cada campus da UNIFESP. E os mesmos servidores acrescentaram ainda que os representantes
tanto do campus Baixada Santista quanto Diadema contribuíram, veementemente, para a
realização de Visitas Técnicas produtivas, repletas de dados e descrições acerca do cenário atual
da gestão ambiental de seus campus. 3. Release da participação da UNIFESP no evento: “13ª
Conferência Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas da Cidade de São Paulo”: O release que
descrevera a participação da UNIFESP na conferência P+L fora elaborado e apresentado pelo
servidor do DGA-UNIFESP, Marcus Arantes. O referido servidor abordara a participação da
UNIFESP nesse evento organizado pelo vereador Gilberto Natalini, em parceria com os órgãos
públicos do Município e Estado de São Paulo, universidades públicas e privadas (USP, FGV,
Mackenzie, etc.) e outras instituições públicas e privadas. A ampla participação de diversos atores
políticos neste evento propiciou um grande intercâmbio de ideias entre os mesmo. E por último o
servidor Marcus Arantes enfatizou-se que a participação da UNIFESP nesse evento fora muito
oportuna e elementar, possibilitando, entretanto, a divulgação de cursos de graduação e pósgraduação que são atualmente ministrados nesta Universidade. 4. Orientações sobre a coleta
seletiva segundo o Decreto da Casa Civil Nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010: A Profa. Maria de
Lourdes Leite de Moraes, chefe da Divisão de Resíduos do DGA/UNIFESP, apresentara aos
membros da Câmara Técnica as novas nomenclaturas que serão utilizadas no processo de
identificação e segregação dos resíduos sólidos gerados no campi UNIFESP: “Lixo Úmido ou Lixo
Seco” ou “Resíduo Orgânico ou Reciclável”. Essas novas diretrizes foram embasadas no Art. 9º do
Decreto da Casa Civil Nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, e serão posteriormente anexadas aos
recipientes acondicionadores de resíduos da UNIFESP. Após a apresentação dessas
nomenclaturas aos membros da Câmara a Profa. Maria de Lourdes L. de Moraes iniciou uma
votação com a finalidade de eleger quais termos serão adotados no campi UNIFESP. Todos os
membros votaram nos termos “Resíduo Orgânico e Resíduo Reciclável”. Além das nomenclaturas
apresentaram-se os futuros logotipos que também serão anexados aos recipientes
acondicionadores do campi UNIFESP. É importante sublinhar que além da votação foram
levantadas as seguintes sugestões para integrarem o futuro programa de coleta seletiva no campi
UNIFESP: Oferecimento de cursos de capacitação com a temática principal “Educação Ambiental”;
Pesquisa para avaliar qual é a percepção da comunidade UNIFESP quanto aos tipos de resíduos
produzidos por ela. Com a sugestão de título: “O que você considera resíduo úmido ou seco?”.
Cursos EaD ministrados na Intranet UNIFESP; Distribuição de cartilhas informativas sobre resíduos,
boas práticas ambientais e 3Rs e 5Rs, sedimentando, porém, uma cultura organizacional na
Universidade; Reflexão sobre eventuais iniciativas que buscarão a mobilização da comunidade
UNIFESP frente aos desafios ambientais enfrentados no cotidiano desta Universidade. Aproveitouse nesse instante para repassar a cada membro da Câmara o novo prazo de entrega do “Relatório
das Comissões de Resíduos do campi UNIFESP”, reestabelecido para o final do mês de julho. 5.
Descrição do “Prêmio Ideia”: A Profa. Simone Miraglia apresentara os preceitos normativos para
participação das Instituições de Federais de Ensino Superior (IFES) no “Prêmio Ideia”. Houve a
descrição ampla das diretrizes normativas desse Prêmio, apresentando informações elementares e
o site oficial dessa campanha. Nada mais havendo a tratar, Profa. Simone Miraglia agradeceu a
participação de todos e declarou encerrada a reunião.
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