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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO E SEGURANÇA AMBIENTAL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2015, às dez horas, estiveram presentes nas salas de
videoconferência dos campi da Universidade Federal de São Paulo, incluindo Hospital São Paulo e
o prédio da Reitoria, com a finalidade de participar da reunião da Câmara Técnica de Gestão e
Segurança Ambiental (CT GSA/UNIFESP), devidamente convocada por meio de email formal dirigido
a todos os representantes dos campi da UNIFESP, os seguintes membros desta Câmara: Profa. Dra.
Simone Georges El Khouri Miraglia, diretora do Departamento de Gestão e Segurança Ambiental da
UNIFESP (DGA), Profa. Dra. Andrezza Justino Gozzo Andreotti, chefe da Divisão de Sustentabilidade
do DGA-UNIFESP e representando o chefe da Divisão de Gestão Ambiental do campus Baixada
Santista, Marcus Vinícius Carvalho Arantes, chefe da Divisão de Resíduos do DGA-UNIFESP,
Fernanda Justi, assistente administrativo do DGA-UNIFESP, Profa. Dra. Isabel Cristina Kowal Olm
Cunha, Pró-Reitora da Pró-Reitoria de Administração; Prof. Dr. João Valdir Comasseto,
representante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPGPq) da UNIFESP; Ana Paula
Silveira do Nascimento, representando do campus e a Divisão de Gestão Ambiental do campus
Osasco, Julio Monqueiro, membro representante e chefe da Divisão de Gestão Ambiental do campus
São José dos Campos, Maria Fernanda Salgado Mattos Pereira, engenheira ambiental do campus
Diadema e chefe da Divisão de Gestão Ambiental deste campus, Vanessa H. Ogihara Silva, membra
representante do campus Diadema, Nathalia Rodrigues de Carvalho, estagiária do campus Diadema,
Cássio Giovanni, membro representante e chefe da Divisão de Gestão Ambiental do campus São
Paulo, João Grandi, representante do Hospital e Jumile dos Santos Moreira, representante da PróReitoria de Planejamento (ProPlan) da UNIFESP. Registra-se, para os devidos fins, que o chefe da
Divisão de Gestão Ambiental do campus Baixada Santista, por motivos pessoais, solicitou que a
Profa. Andrezza representasse o campus nesta reunião; que o campus Guarulhos da UNIFESP
justificou a ausência de seu membro representante, informando que em virtude da alta rotatividade
de servidores, bem como as diversas demandas do campus não tem sido possível participar das
reuniões da CT-GSA. A Profa. Simone Georges El Khouri Miraglia iniciou a reunião apresentando a
sua pauta, declarando, aberta e instalada naquela data a CT GSA/UNIFESP sob o formato de
videoconferência. No instante inicial a Profa. Simone Miraglia fizera uma breve explanação acerca
dos tópicos que seriam abordados nesta reunião. Ordem do Dia: 1 - Informes dos campi da
UNIFESP: Nessa etapa inicial da Câmara Técnica a Profa. Simone Miraglia franqueou a palavra aos
membros dos campi UNIFESP, possibilitando os a prestarem informes acerca de suas realidades
político-administrativas e de gestão ambiental. O membro Cássio Giovanni iniciou sua participação
na reunião informando que estão sendo elaboradas ações visando o combate à dengue em conjunto
com a Comissão de Sustentabilidade e Conscientização Ambiental do campus São Paulo, ações
essas, a serem implementadas ao longo do período de chuvas. Em seguida, o membro João Grandi,
informou que o Hospital também empenhará esforços no combate à dengue em parceria com a
Comissão de Sustentabilidade e Conscientização Ambiental do campus São Paulo. Após, a Sra. Ana
Paula, representando o campus Osasco, informou que houve redução de 51,5% no consumo de água
e 17% no consumo de energia elétrica, nos oito primeiros meses de 2015, comparando-se o consumo
do mesmo período em 2014. Salientou ainda, que a Profa. Liége entrou em contato com a Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), que disponibilizou 100 redutores de pressão que já
estão sendo instalados no campus pela equipe de manutenção. A membra Maria Fernanda informou
que foi feita compensação ambiental de dezesseis mudas na unidade José de Filippi, referente à
supressão de árvores ocorrida na unidade José Alencar. Disse ainda que foi feita a retirada de um
transformador que continha óleo Ascarel e que foi iniciada a pesagem de resíduos sólidos e biológicos
das unidades desse campus. O membro Julio Monqueiro informou que em julho foi publicada a
portaria de nomeação deste, como chefe da Divisão de Gestão Ambiental do campus São José dos
Campos e informou que a divisão encontra-se em funcionamento na unidade Parque Tecnológico,
pois esta unidade concentra maior demanda ambiental do campus. Nesse instante, avisou que está
organizando um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) para as atividades executadas no campus
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através de formulários e procedimentos, muitos deles, baseados no Plano de Gestão de Logística
Sustentável (PLS). Disse ainda suas intenções em realizar contratação de empresa para coleta de
resíduos químicos e lâmpadas. Informou que a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(CETESB) visitou o campus e solicitou que seja feita uma ligação para que o esgoto gerado siga para
o sistema de coleta público; pontuou que esta ligação não existia, pois quando foi construída a
unidade Parque Tecnológico, não havia sistema de coleta disponível na área, de forma que, na
época, foi construída uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) para atender essa demanda numa
Área de Preservação Permanente (APP). Descreveu ainda, a linha cronológica da supressão de 71
árvores para a construção do Parque Tecnológico, fato este que gerou a necessidade da realização
de compensação ambiental através do plantio de 1800 mudas. A ausência da realização dessa
compensação fez com que a Prefeitura da cidade visitasse o Parque Tecnológico e reforçasse a
necessidade da realização desta. O membro informou que já foram solicitados recursos para a
aquisição de mudas. A Profa. Andrezza, representando o campus Baixada Santista, informou quanto
à nomeação do servidor Marcelo Crispim como chefe da Divisão de Gestão Ambiental deste campus.
Ressaltou os resultados da redução do consumo de água nos campi, com ênfase à redução
alcançada por este campus e disse ainda, que estão estudando a possibilidade de aderir ao Programa
de Uso Racional da Água (PURA) com a intenção de reduzir ainda mais o consumo de água. Informou
que no dia 22/09/2015 foi feita a retirada e correta destinação dos resíduos químicos que
encontravam-se no campus, e fez especial agradecimento à ajuda proporcionada pelo Sr. Cássio
Giovanni. Disse que foram iniciados os procedimentos para contratação continuada dos serviços de
retirada de resíduos químicos e lâmpadas do campus, e fez especial agradecimento à ajuda
proporcionada pelo Sr. Júlio Monqueiro. Para auxiliar na divulgação das ações da Divisão no campus
foi criado o “Mural Ambiental”. 2 – Informes dos DGA-UNIFESP: Nesse momento da CT GSA a
Profa. Simone informou quanto a aprovação da Política de Resíduos Sólidos (PRS-UNIFESP) na
reunião do Conselho Universitário (CONSU) do mês de agosto. Em seguida, informou sobre a
participação do DGA no 1º Congresso Acadêmico da UNIFESP, com a realização do workshop:
Sustentabilidade na Gestão Hídrica que contou com a participação de docentes e da empresa
Bioideias, que realiza o tratamento do esgoto para reuso de água. Parabenizou a nomeação dos
chefes das Divisões de Gestão Ambiental dos campi Baixada Santista e São José dos Campos,
Marcelo Crispim e Júlio Monqueiro, respectivamente. A servidora Fernanda informou que o DGAUNIFESP finalizou a última análise referente aos Planos de Ação do Plano de Gestão de Logística
Sustentável da UNIFESP (PLS-UNIFESP) e se prontificou a entrar em contato com os membros da
Comissão Gestora do PLS para alinhar os últimos ajustes antes da publicação do documento. A
Profa. Simone informou quanto da participação do DGA-UNIFESP, pelo segundo ano consecutivo,
no evento Produção Mais Limpa (P+L) que ocorreu em 22 de setembro, cujo tema principal foi Água
e Energia: crise e superação sustentável, sendo estes, assuntos engajados com a atual crise hídrica
que atinge o estado de São Paulo; os servidores deste departamento realizaram a distribuição do
Jornal Entrementes, de revistas Entreteses e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC), e de panfletos do Vestibular 2016 Sistema Misto, e também tiraram dúvidas do público em
geral. A Profa. Simone descreveu a reunião ocorrida em agosto com a Pró-Reitoria de PósGraduação e Pesquisa, em que foi apresentado o Curso de Biossegurança e sua importância para a
UNIFESP, que possibilitou a realização deste curso no mês de setembro, contando com 30 vagas
gratuitas para a UNIFESP. Na reunião previamente mencionada, também fora abordada a
necessidade de adaptação, reforma e/ou construção de abrigos de resíduos nos campi, de forma que
foi sugerido pela Pró-Reitora que cada campus faça seus respectivos projetos técnicos e econômicos,
a fim de que seja verificada a possibilidade de disponibilidade de verba FAPESP. Finalizando os
informes do DGA-UNIFESP, a Profa. Simone comunicou a nomeação do servidor Marcus Arantes ao
cargo de chefe da Divisão de Resíduos.
3 – Atribuições das Divisões de Gestão Ambiental dos campi – elaboração de Portaria: No
presente tópico a Profa. Simone realizou especial agradecimento aos servidores Cássio Giovanni e
Júlio Monqueiro, por suas colaborações. Informou que o documento passou por apreciação do
Escritório Técnico de Apoio à Gestão e Assuntos Estratégicos (ETAGAE). Em seguida, a Profa.
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Andrezza realizou a leitura da Portaria elaborada pelo DGA-UNIFESP. Após a leitura foram feitos
questionamentos que, conforme deliberado pela Prof. Simone, serão tratados em reunião entre os
membros da CT-GSA e o ETAGAE.
4 – Relatório das visitas técnicas – Análise SWOT: A Profa. Simone informou que após a
realização das Visitas Técnicas aos campi ocorridas em junho de 2015, o DGA-UNIFESP realizou
análise SWOT dos dados obtidos. A Profa. Simone fez uma breve explanação teórica acerca dessa
ferramenta e seus objetivos e, por fim apresentou a análise SWOT feita para as unidades Ponta da
Praia e Edifício Central do campus Baixada Santista, abordando as forças e fraquezas de seu
ambiente interno bem como as oportunidades e ameaças do ambiente externo. O intuito da realização
dessa análise é de que os campi possam potencializar suas forças e oportunidades,
simultaneamente, buscando melhorar os pontos negativos e reduzir as ameaças.
5 – Mudança na Direção do DGA-UNIFESP: Ao fim da reunião, a Profa. Simone informou sobre sua
saída da Direção do DGA-UNIFESP por motivos de sobrecarga de trabalho concomitante à função
docente. Em seguida a Profa. Dra. Isabel Cristina Kowal Olm Cunha agradeceu e elogiou o trabalho
desenvolvido pela Profa. Simone junto ao DGA. Após, informou quanto da realização de processo
seletivo para escolha de uma nova Direção ao Departamento. Nada mais havendo a tratar, Profa.
Simone Miraglia agradeceu a participação de todos. A reunião teve seu término ao 12h e não havendo
nada mais a tratar, eu, Fernanda Justi, lavrei a presente ata, que deverá ser lida e aprovada pelos
demais membros da CT GSA/UNIFESP.
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