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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO E SEGURANÇA AMBIENTAL 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Aos quatorze e quatro dias do mês de novembro de 2014, às dez horas da manhã, estiveram 
presentes nas salas de videoconferência dos respectivos campus da 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 a 
todos os diretores administrativos dos campus 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/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, Fernanda Justi, assistente administrativo do DGA/UNIFESP, 
Profa. Dra. Aparecida Sadae Tanaka, pró-reitora adjunta de administração, Fabiane Ramos Rosa, 
representante do ETAGAE-UNIFESP, Profa. Dra. Luciana Le Sueur Maluf, representante da 
Comissão de Destino de Resíduos (CODERE) do campus Baixada Santista, Prof. Dr. Rafael Carlos 
Guadagnin, representante da direção administrativa do campus Diadema, Maria Fernanda Salgado 
Mattos Pereira, vice-coordenadora da Comissão de Resíduos Químicos e Biológicos (CRQB) do 
campus Diadema, Natália Rodrigues de Carvalho, estagiária do campus Diadema, Aparecido da 
Cruz, representante da direção administrativa do campus Guarulhos, Profa. Dra. Liege Mariel 
Petroni, representante da direção administrativa do campus Osasco, Profa. Dra. Laura Calixto, 
docente do campus Osasco, Julio Monqueiro, representante da direção administrativa do campus 
São José dos Campos, Cássio Giovanni, chefe da Divisão de Gestão Ambiental do campus São 
Paulo, Jumile dos Santos Moreira, representante da Pró-Reitoria de Planejamento da UNIFESP, 
João Grandi, representante do Hospital São Paulo (HSP). 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. Informes: Nessa etapa inicial da Câmara Técnica 
a Profa. Simone Miraglia abordou uma série de informes relativos às atividades e à nova 
configuração do DGA/UNIFESP. O primeiro informe ilustrado fora a apresentação da nova 
servidora do DGA/UNIFESP, a assistente administrativa Fernanda Justi. Logo após a apresentação 
da referida servidora explanou-se acerca do assessoramento prestado pelo DGA/UNIFESP à 
Procuradoria da UNIFESP nos autos de infração deflagrados pelo IBAMA e encaminhados à 
UNIFESP. Sublinharam-se nessa ocasião as ações do DGA/UNIFESP frente aos autos de infração 
do IBAMA, sobretudo no que tange a apreciação dos processos referentes às autuações. O 
DGA/UNIFESP elaborou uma série de documentos cujas finalidades consistiram em assessorar a 
Procuradoria da UNIFESP e descrever, cronologicamente, as infrações da UNIFESP que 
culminaram na deflagração dos autos de infração. Essas séries de ações relacionada aos 
processos do IBAMA redundaram na realização da Reunião sobre Procedimentos para 
pesquisa/bioprospecção de componentes oriundos de patrimônio genético brasileiro ministrada na 
Pró-Reitoria de Administração da UNIFESP aos seis dias do mês de novembro de 2014. O outro 
informe abordado nessa parte da Câmara Técnica referiu-se aos animais (gatos) dispersos no 
campus São Paulo da UNIFESP, cujas providências estão sendo tomadas em parceria com ONGs, 
Direção Administrativa do campus São Paulo, DGA/UNIFESP e Pró-Reitoria de Administração. O 
último informe abordado fora a aprovação, por parte de todos os membros da Câmara, da Ata da 
CT GSA-UNIFESP realizada no dia 12 de setembro de 2014. 2 – Ações do DGA/UNIFESP e da 
CT GSA-UNIFESP: 2013/2014: Nesse tópico da pauta foram apontadas as ações realizadas pelo 
DGA-UNIFESP e pela CT GSA-UNIFESP no período de 2013 a 2014, tais como: Elaboração da 
Política de Sustentabilidade da UNIFESP (PENSA-UNIFESP); Visitas técnicas aos campus Osasco 
(2013), Baixada Santista (16/05/14), Diadema (30/05/14), São Paulo (13/06/14), São José dos 
Campos (10/11/214), Guarulhos (13/11/14); elaboração da Política de Resíduos Sólidos da 
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UNIFESP; Cadastro da UNIFESP na Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P); Análise e 
apreciação de processos e multas oriundas do IBAMA; Identificação e proposição de 
procedimentos para obtenção de autorização para o acesso ao patrimônio genético da flora 
brasileira; Assessoramento à Procuradoria-UNIFESP sobre não conformidade ambiental de um dos 
campus da UNIFESP; Participação do DGA/UNIFESP na Conferência “Produção Mais Limpa 
(P+L)”, organizada pelo vereador Gilberto Natalini; Apoio ao evento “Virada Sustentável”; 
Elaboração do Inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE) no edifício da Reitoria e no campus 
Diadema da UNIFESP; Elaboração do Relatório de Sustentabilidade do campus Diadema; Análise 
abrangente do cenário atual da gestão ambiental de cada campus da UNIFESP. 3 – Política de 
Resíduos Sólidos da UNIFESP – Análise e aprovação: A Política de Resíduos Sólidos do campi 
UNIFESP fora apreciada por todos os membros presentes na CT GSA-UNIFESP. Houve 
contribuições pontuais em alguns tópicos da Política, relativos às definições, à caracterização de 
resíduos e rejeitos e às proibições. Após a inclusão de alguns tópicos e considerações, a Política 
de Resíduos Sólidos da UNIFESP fora aprovada pelos membros presentes nesta CT GSA-
UNIFESP. 4 – Prêmio Ideia – MEC. Nesse momento abordaram-se as regras preliminares para 
participação de toda a comunidade UNIFESP no Projeto Desafio da Sustentabilidade promovido 
pelo Ministério da Educação. A Profa. Simone sublinhou a importância da participação de toda a 
comunidade UNIFESP nesse Projeto, inclusive a promoção do mesmo por meio dos membros da 
Câmara nos respectivos campus da UNIFESP, incluindo a Reitoria, Hospital Universitário e Hospital 
São Paulo. Ou seja, solicitou-se, porém, o engajamento dos membros da Câmara na divulgação 
desse Projeto, recomendando também a participação dos diretores administrativos dos campus da 
UNIFESP nessa empreitada.Os temas dos projetos a serem cadastrados e divulgados no site 
devem ser relacionados com a redução do uso da água e consumo de energia elétrica. A 
universidade federal detentora do projeto vencedor ganhará o prêmio de R$ 3.000.000,00, 
enquanto o segundo colocado ganhará R$ 1.000.000,00. Já o (a) autor (ra) do projeto premiado 
ganhará R$ 5.000,00. 5 – Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS): Nesse instante na 
Câmara fora apresentada a demanda pela elaboração do Plano de Gestão de Logística Sustentável 
a ser instaurada, posteriormente, nos campi da UNIFESP. A Profa. Simone assinalou os requisitos 
mínimos para elaboração do PLS, tais como: Inventário de bens materiais; Práticas de 
sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços; Responsabilidades, 
metodologia de implementação e avaliação do plano; Ações de divulgação, conscientização e 
capacitação. Além desses requisitos mínimos, explanou-se a necessidade de se angariar 
informações dos mais diversos segmentos administrativos de todos os campus da UNIFESP, 
incluindo a Reitoria e Hospital Universitário, juntamente com a exigência de se formar uma sub 
comissão composta por no mínimo três servidores desta Universidade. Definiu-se, entretanto, que a 
sub comissão, que elaborará o PLS do campi UNIFESP, será composta por um representante de 
cada campus desta Universidade, incluindo um representante do Hospital São Paulo e da Reitoria 
UNIFESP. Logo, esta sub comissão ficou constituída pelos seguintes membros: Pedro Luiz 
Canassa e Antônio Carlos Marques (Reitoria UNIFESP), Marcelo do Nascimento Crispim (Baixada 
Santista), Maria Fernanda (Diadema), Aparecido da Cruz (Guarulhos), Profa. Liege (Osasco), Júlio 
Monqueiro (São José dos Campos), Roberto Akira (São Paulo), João Grandi (HSP). 6 – Informes 
do curso de Sustentabilidade na Administração Pública: Informou-se aos membros que dez 
servidores da UNIFESP participaram do curso de Sustentabilidade na Administração Pública 
promovido pelo Ministério do Meio Ambiente. Fato que contribui para incentivo à qualificação dos 
servidores desta Universidade. 7 – Planejamento 2015/2016: Nesse último tópico da pauta foram 
apontadas as próximas ações planejadas e prospectadas pelo DGA-UNIFESP no período de 2015 
a 2016, elencadas nos seguintes tópicos: Visita Técnica ao Hospital São Paulo; Visita Técnica ao 
campus da zona leste da UNIFESP (caso se confirme a implanação da universidade neste); 
Relatório das visitas técnicas com análise das melhores práticas (quadro comparativo); Adesão à 
A3P; Elaboração do Inventário de Gases de Efeito Estufa e do Relatório de Sustentabilidade nos 
demais campi da UNIFESP, situados em Guarulhos, Osasco, Baixada Santista, São José dos 
Campos e São Paulo; Seminários/Eventos sobre Sustentabilidade e Gestão Ambiental para os 
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membros da CT GSA-UNIFESP; Visita à outras universidades com destacada atuação em gestão 
ambiental. Após a apresentação das atividades previstas pelo DGA/UNIFESP para o período de 
2015 a 2016 emergiu diversas considerações dos membros da Câmara para este período, tais 
como: Prof. Rafael indagou se haverá a possibilidade de articulação entre os gestores ambientais 
dos campi da UNIFESP com as respectivas prefeituras onde estes estão situados; Profa. Simone 
compactuou com a sugestão do Prof. Rafael, acenando com a possibilidade de se promover 
projetos ambientais procedentes da UNIFESP junto às prefeituras dos respectivos campi desta 
Universidade; Profa. Maria de Lourdes propôs a instituição de projetos de extensão, cujos temas 
deverão ser relacionados às especificidades e demandas ambientais do entorno dos campi da 
UNIFESP; Aparecido da Cruz, membro representante do campus Guarulhos, corroborou com a 
necessidade da UNIFESP implementar ações ambientais junto às prefeituras do entorno dos seus 
campi, inclusive em conselhos e comissões municipais relativos às problemáticas ambientais;  
Maria Fernanda elucidou a importância de se divulgar na intranet, no email da comunidade 
UNIFESP e em outras mídias de imprensa da UNIFESP, as iniciativas e projetos da UNIFESP 
realizados em parceria com as prefeituras; Profa. Liege explanou que o projeto de gestão dos 
resíduos sólidos do campus Osasco, em parceria com a Prefeitura do mesmo município, encontra-
se em fase de acabamento para posterior implementação; Júlio Monqueiro propôs que o 
DGA/UNIFESP assessorasse as diretorias administrativas de cada campus da UNIFESP na criação 
de seus departamentos de gestão ambiental: A Profa. Aparecida apreciou as sugestões suscitadas 
pelos membros e recomendou que as demandas de cada campus fossem discutidas nesta Câmara, 
procurando, no entanto, construir soluções conjuntas e abrangentes. No final dessas considerações 
houve a aprovação das ações do DGA/UNIFESP para o período de 2015 a 2016. Nada mais 
havendo a tratar, Profa. Simone Miraglia agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a 
reunião. 

 
 
 
 
 


