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RELATO DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO E SEGURANÇA AMBIENTAL 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 
Data: 09/10/2018 

Horário: 10h15 às 12h00 

Local: Videoconferência (sala ProPGPq, sede: Reitoria) 

Participantes: Julio Monqueiro (Diretor do DGA-Unifesp), Thaysa Paschoalin (Chefe da Div. Biossegurança 

do DGA-Unifesp), Cássio Giovanni (Chefe da Div. Resíduos do DGA-Unifesp), Fernanda (Chefe da Div. de 

Sustentabilidade do DGA-Unifesp), Marcus Arantes (DGA-Unifesp), Jumile Moreira (ProPlan), Regina 

Parolari (Chefe da DGA do Campus Baixada Santista), Augusto (integrante da DGA do Campus Diadema), 

Maraísa Gonçalves (Chefe da DGA do Campus São José dos Campos), Raphael Santos (representante da 

Pro Reitoria Adm) 

Justificaram a ausência: Maria Fernanda, Vanessa Ogihara (Campus Diadema), Rondinelly (Campus 

Osasco), Ailton (Campus Guarulhos), Gilberto, Roberto e Alexandre (Campus São Paulo). 

Redator: Marcus Arantes 

Revisor: Julio, Fernanda, Cássio 

 

Pautas: 

 

A) Informes gerais do DGA e dos campi; 

B) Fase atual do Manual de Segurança Biológica; 

C) Informações sobre a primeira turma oficial do curso "Segurança em laboratórios (...)"; 

D) Agendamento de novas rodadas de visitas técnicas; 

E) Demais informes. 

 

 Julio iniciou a reunião às 10:15h pelos informes: 

 

A) Informes gerais do DGA e dos campi; Fernanda: falou que iniciará a verificação dos dados de 

consumo de água e energia elétrica presentes no Sistema Esplanada Sustentável (SisPES) 

seguindo com um cronograma já estabelecido, com a intenção de apurar se está sendo atendido 

o prazo estabelecido por meio da Portaria n° 23/2015 do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão. Fernanda citara que a visita realizada no Campus São Paulo fora produtiva, 

oportunizando acompanhar as boas práticas de gestão ambiental implementadas, como por 

exemplo a compostagem de resíduos orgânicos (oriundos do Restaurante Universitário) e a horta, 

ambas sustentadas por Projetos de Extensão que contam com o envolvimento de servidores, 

docentes e discentes. Sugestões sobre os Planos de Gestão de Logística Sustentável (PLS) de 
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outras Instituições de Ensino Superior (IES) públicas brasileiras foram suscitadas nesse instante 

da câmara técnica. E ainda houve a definição do envio do Check List atualizado com as metas de 

2019 até o dia 26 de outubro. Nesse momento emergiram sugestões para inserção das 

informações dos PLSs nos respectivos sites institucionais das divisões de gestão ambiental dos 

campi. Fernanda agradecera as sugestões enviadas pela Profa. Maraísa, mencionando ainda 

acerca da possibilidade de implantar uma consulta pública para novas metas do PLS-UNIFESP 

2020. Fernanda franqueou a palavra, solicitando a opinião dos gestores sobre a referida sugestão 

de uma consulta pública. Profa. Maraísa corroborou a ideia de consulta pública. Augusto também 

achou interessante a sugestão, solicitando apenas uma extensão dos prazos para maior 

apreciação. Regina evidenciou a falta de envolvimento dos atores do Campus Baixada Santistas 

para elaboração das metas do PLS-UNIFESP 2019. Nessa ocasião Profa. Maraísa e Regina 

expuseram as dificuldades de envolvimento da comunidade dos seus respectivos campi, além de 

salientarem que muitos desconhecem o PLS-UNIFESP. Maraísa sugeriu que haja maior divulgação, 

além disso Regina enfatiza a importância de se publicitar informações nos sites institucionais da 

universidade. Por fim, Fernanda sugeriu a data 18 de janeiro para a inserção dos dados referentes 

ao 2º semestre do PLS-UNIFESP 2018 no Sistema de Gestão Ambiental (SisGA). Augusto 

concordou, assim como Profa. Maraísa, embora reconhecera alguma dificuldade pontual nesse 

processo. Regina solicitou uma semana subsequente para realizar a inserção. Ratificou-se a data 

de 25 de janeiro de 2019. 

 

B) Fase atual do Manual de Segurança Biológica: Thaysa discorrera acerca do Manual de Segurança 

Biológica, apontando, suscintamente, as adequações e informações prestadas pelos campi da 

Unifesp para o referido manual. Essas adequações foram contempladas nesse documento, que 

por sua vez preconizara preceitos gerais de segurança biológica a serem replicar nos campi desta 

universidade 

 

C) Informações sobre a primeira turma oficial do curso "Segurança em laboratórios (...)": Cássio 

informou que o curso começou em nove de outubro, com 300 participantes. Houve atualização 

de conteúdo. A intenção fora oferecer esse curso quatro vezes ao ano. Muitas pessoas de outros 

estados. Nesse instante Jumile discorreu sobre o curso de saneamento ambiental ministrado no 

campus Zona Leste e demais iniciativas a serem implementadas neste campus. Júlio aproveitou 

e perguntou aos campi sobre o quantitativo de adesivos de campanhas de conscientização 

ambiental. 

 

D) Agendamento de novas rodadas de visitas técnicas: Júlio explanou sobre o problema de não ter 

enviado o e-mail de convocação ma is ata para os gestores, alegando problemas técnicos 

de envio de e-mail. Nessa ocasião foram apresentadas sugestões de datas para novas visitas 
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técnicas. Regina sugeriu visita no final de outubro, para apuração de problemas. Enquanto o 

campus SJC final de novembro, com sugestão para o dia 27 de novembro. Já o campus Diadema 

apresentara a disponibilidade para o começo de janeiro 2019, ficando acordado o envio de e-mail 

para ratificação da data. 

 

E) Calendário anual de campanhas temáticas DGA e Div. GA: Informes O campus Diadema: 

Informou que a Cooperativa “Coperlimpa” venceu a consulta pública da Coleta Seletiva Solidaria, 

com problemas na aferição do quantitativo de resíduos sólidos gerados. Esse campus apontou 

que quatro processos estão sobrestados na procuradoria, desde janeiro de 2018, gerando um 

certo problema para a Divisão de Gestão Ambiental local.  

São José dos Campos: Salientou uma problemática com os pombos, apontados por meio de e-

mails, sendo necessário efetuar levantamento de orçamento junto a uma empresa. Além do mais, 

houve problemas orçamentários para edital para tratamento de resíduos. Já quanto ao leilão da 

Estação de Tratamento de Águas Pluviais (ETAP), encontra-se pendente por conta de uma 

irregularidade no edital. A empresa já pagou pela ETAP, porém não pode retirá-la. Houve elogios 

ao sistema Sistema Eletrônico de Informações (SEI), pois evita a impressão exacerbada de 

documentos, cds e papéis de concursos e demais processos administrativos. Também se suscitou 

a inexistência de verba para implementação de ações ambientais. Problemas com mudas doadas 

para o campus, devido à burocracia para o recebimento. E por fim, informara que o servidor Sergio 

fora transferido para a Divisão de Infraestrutura, temporariamente em caráter experimental, 

continuando sendo suplente da Maraísa em suas férias.  

Baixada Santista: Regina informara que detém atribuição de segurança do trabalho nas cinco 

unidades do campus. A Comissão de Coleta Seletiva está caminhando e operando. Também foram 

relatados problemas com pombos e demais problemas infraestruturais, envolvendo, contudo, o 

trabalho de setores de infraestrutura e serviços. Nesses trabalhos foram enfatizados os riscos 

biológicos e de acidentes envolvidos com essas problemáticas. Regina questionara a sua 

atribuição para acompanhamento e resolução dessas problemáticas, sendo de incumbência da 

infraestrutura. Houve ainda o enfoque na solicitação de abrigo de resíduos e reagentário. Grande 

problema de acumulo de resíduos metais pesados com vidros não identificados, “descarpak”. O 

Prof. Dr. Eduardo passou a compor a grade de colaboradores da Comissão de Destino de Resíduos 

(Codere), estabelecendo cronograma para confecção de relatório acerca de resíduos sólidos do 

campus, estabelecendo um diagnóstico da situação de gerenciamento de resíduos perigosos. A 

situação da unidade Carvalho de Mendonça aponta problemas com a instalação elétrica e diversos 

problemas infraestruturais nessa e outras unidades. Regina sugeriu apoio de docentes para 

resolução de problemas nessas unidades. Por fim, fora estabelecido um maior foco no abrigo de 

resíduos e reagentário, apontando a necessidade de mais um servidor (a) para acompanhar as 

mais de 800 Fichas de Informação de Segurança para Produtos Químicos (FISPQ). 
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 Manutenção da regra de calendário de reuniões da CT-GSA para 2019; Fora exposto o plano de 

gestão do calendário de campanhas temáticas em cada mês. Serão enviados materiais de 

conscientização para os campi. Júlio franqueou a palavra para os campi, buscando sugestões e 

adequações. Regina, Maraísa aprovaram. Augusto perguntou se havia possibilidade de divulgação 

do material de divulgação impresso. Maraísa indagara sobre o manual de compras e contratações 

sustentáveis, perguntou o status desse material. Júlio explanou que está fazendo a revisão dos 

editais de contratação. Proposta de calendário das reuniões da CT-GSA para 2019: proposta da 

Fernanda mudar para o período da tarde (14h às 16h), ficou-se de verificar junto aos demais a 

possibilidade de mudança. 

 

 Discussão sobre versões locais da Rede Ambiental: Explanou-se acerca da criação da “Rede 

Ambiental” para a divulgação de ideias de gestão ambiental por meio de software. Ideia encontra-

se em status de criação junto ao Departamento DTI. Houve consenso que a sugestão de criação 

dessa rede é uma iniciativa importante. 

 

 Aprovação de relatos das duas últimas reuniões: Sugestões de alterações do campus Diadema. A 

próxima reunião fora agendada para o dia 11 de dezembro, às 10h. Júlio solicitou que os campi 

enviassem sugestões de pautas. E reiterou que o DGA-UNIFESP está à disposição das divisões 

para visitas e treinamentos. 

 

A reunião foi encerrada às 11:15h. 

 

Aprovado na reunião da CT-GSA realizada em: 12 de fevereiro de 2019. 

 

 


