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Data: 13/10/2020 

Horário: 10h05 às 11h30 

Local: Videoconferência 

Participantes: Fernanda Justi (Chefe Div. Sustentabilidade do DGA-Unifesp), Cássio Giovanni (Chefe Div. 

Resíduos do DGA-Unifesp), Thaysa Paschoalin (Chefe Div. Biossegurança do DGA-Unifesp), Maraísa 

Gonçalves (Chefe da DGA do Campus  São José dos Campos), Carla Sobral (Chefe da DGA do Campus 

Guarulhos), Gilberto Furuzawa (Chefe da DGA do Campus São Paulo), Alexandre Gregório (DGA do 

Campus São Paulo), Augusto Matheus Alves (DGA do Campus Diadema), Claudia Perioto (DGA do Campus 

Baixada Santista), Elisângela Bardi (Chefe da DGA do Campus Osasco), Georgia Mansour (Pró-Reitora 

Adjunta de Administração). 

Justificaram a ausência: Jumile dos Santos Moreira (ProPlan), Maria Fernanda (Chefe da DGA do Campus 

Diadema), Marcus Arantes (DGA-UNIFESP). 

Férias e licenças: Erika Solano (DGA do Campus Baixada Santista), Vanessa Ogihara (DGA do Campus 

Diadema). 

Redator: Thaysa Paschoalin. 

Revisores: Fernanda Justi, Thaysa Paschoalin, Cássio Giovanni e Marcus Arantes. 

 

Pautas: 

 

1) PLS-UNIFESP 

2) Portaria da Comissão de Resíduos; 

3) Sugestões de Cursos e Palestras; 

4) Aprovação do relato de 11/08 

 

● Fernanda iniciou a reunião às 10:05h pelos informes dos Campi e do DGA. 

 

Campus Baixada Santista: Claudia informou que estão redigindo Termo de Referência para a licitação de 

serviço de coleta de resíduos potencialmente infectantes e de resíduos comuns não-recicláveis. Foi 

publicado Edital para Chamamento Público para Coleta Seletiva Solidária. Já encaminhou as metas de 

2021 do PLS-Unifesp. Todos os outros contratos estão ocorrendo normalmente. 

Campus Diadema: Augusto informou que a Divisão continua realizando revisão das licitações 

institucionais (áreas verdes, pragas, podas, purificadores de água). Em relação ao PLS-Unifesp, estão 

aguardando as alterações e sugestões de outras divisões do campus. Claudia sugeriu reunião por 
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videoconferência com as divisões do campus para alinhamento dos pontos do PLS. Foi realizada coleta 

de lâmpadas e continuam monitorando o passivo ambiental. Augusto comentou que as contas da SABESP 

estão sendo enviadas com os dados de consumo incorretos e estão aguardando a solução da empresa. 

Campus Guarulhos: Carla informou que estão elaborando licitação para serviços de jardinagem. A 

cooperativa responsável pela Coleta Seletiva Solidária está realizando a coleta dos resíduos recicláveis 

uma vez por mês. Iniciaram reforma no Teatro Adamastor com consequente aumento do consumo de 

energia. Já encaminhou as metas do PLS-Unifesp para 2021. 

Campus Osasco: Elisângela informou que está aguardando as sugestões das outras divisões do campus 

para encaminhar as metas do PLS-Unifesp 2021. A equipe terceirizada de limpeza iniciou o trabalho 

presencial e estão realizando adequação do material para contenção da COVID-19. Foram realizados 

serviços de dedetização e de limpeza da caixa d'água. Identificaram vazamento de água e estão 

investigando. Fernanda solicitou que essa informação seja inserida na planilha de acompanhamento do 

consumo mensal de água. 

Campus São José dos Campos: Maraísa informou que estão com dificuldade na coleta de resíduos 

potencialmente infectantes, uma vez que o gerador é responsável por levar os sacos aos abrigos e 

questionou como esse processo é feito nos outros campi. Gilberto informou que é a empresa terceirizada 

que faz a coleta de resíduos potencialmente infectante no Campus São Paulo. Augusto informou que 

existem funcionários terceirizados que realizam a coleta dos resíduos potencialmente infectantes nos 

laboratórios do Campus Diadema. Em relação ao PLS-Unifesp, irá enviar as metas em breve pois já 

discutiu os pontos com as divisões e diretorias. Estão realizando a compensação ambiental da construção 

da unidade Parque Tecnológico com o plantio de 900 mudas. Foi emitida multa devido ao não envio de 

relatório referente ao descarte dos resíduos gerados durante a construção do Parque Tecnológico, a qual 

foi paga pela construtora. As licitações para o descarte de lâmpadas e para a poda serão realizadas em 

atas conjuntas com o Campus Diadema. Ao analisar as contas de energia verificaram que na unidade 

Cidade Jardim está havendo consumo desde maio, apesar de a infraestrutura ter desligado a chave geral. 

Após informar a concessionária, nas contas estão constando valores de pagamento negativos (saldo). 

Campus São Paulo: Gilberto informou que estão discutindo as metas para o PLS-Unifesp com as divisões 

e a diretoria e pretende encaminhá-las até o final do mês. 

DGA: Cássio informou que a Instrução Normativa sobre construções de abrigo revisada foi encaminhada 

para a Pró-Reitoria de Administração, para aprovação. Cássio entrou em contato com o Ministério do 

Meio Ambiente para obtenção de mais informações sobre a Portaria nº 280/2020, que traz a 

obrigatoriedade da utilização do MTR para todos os geradores de resíduos sujeitos à elaboração do PGRS, 

em consonância com a Lei Federal n° 12.305/2010, mas não obteve resposta até o momento. No 

entendimento da Pró-Reitora de Administração, cada campus deverá fazer o cadastro individualmente 

no SINIR, de maneira descentralizada. Cássio comentou sobre a realização e finalização do Curso de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, que teve carga horária de 30h e que foram 

disponibilizadas 220 vagas, 68 trabalhos foram entregues, alguns em grupo, e em torno de 80 70 
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estudantes foram aprovados. A maioria das palestras foi gravada e os vídeos estão disponíveis no canal 

do YouTube do DGA. Fernanda comunicou sobre a V Semana do Servidor, em que o DGA irá participar 

ministrando três palestras relacionadas ao Curso de Segurança de Laboratórios, Mês do Meio Ambiente 

e Políticas Públicas no Gerenciamento de Resíduos. No último mês, o DGA promoveu a palestra Gestão 

Integradas de Resíduos Sólidos em Santo André. Estamos elaborando o Manual de Contratações 

Sustentáveis e Fernanda solicitou que os campi enviem ao DGA os Termos de Referência de Serviços já 

revisados, pois temos o prazo até fim de novembro para encaminhar os documentos à Pró-Reitoria de 

Administração. Em relação os bolsistas solicitados pelos campi, a Pró-Reitora comentou, em reunião com 

o DGA, que não é possível contemplar todos os campi e deve haver um edital específico que atenda essa 

solicitação das divisões de gestão ambiental. 

 

1. PLS-UNIFESP 

Fernanda comunicou que 15 de outubro é o prazo para envio das metas do PLS-Unifesp de 2021 e das 

sugestões de capacitação para o próximo ano. O prazo para lançar os dados referentes ao 2º semestre 

de 2020, envio da avaliação crítica e das informações de cursos e palestras que ocorreram em 2020 será 

em 29 de janeiro. Fernanda solicitou que as justificativas inseridas no SisGA pelo Campus São Paulo 

sejam mais detalhadas no próximo semestre. O PLS-UNIFESP 2020 e o Relatório de Monitoramento 

Semestral referente ao 1º semestre/2020 já estão publicados no site do DGA. Todos os documentos 

referentes ao PLS-Unifesp (de 2016 ao 1º semestre de 2020) foram enviados à CISAP (Comissão 

Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública). Será realizada atualização da Portaria da 

Comissão Gestora do PLS. Fernanda comunicou que foi realizada uma Câmara Técnica Ampliada em que 

foi apresentada a possibilidade de haver comissões locais do PLS-Unifesp. Na reunião foram definidas as 

divisões, setores e diretorias que farão parte das comissões locais de cada campus. 

 

2. Portaria das Comissões de Resíduos 

O DGA irá elaborar uma minuta da portaria para que sejam criadas as Comissões de Resíduos em cada 

campus. Gilberto questionou sobre a obrigatoriedade da comissão de resíduos. Cássio explicou que com 

a Portaria todos os campi deverão ter uma comissão de resíduos, que terá caráter consultivo e será 

formada por servidores de várias áreas. A construção do documento será feita de forma coletiva. 

 

3. Sugestões de cursos e palestras; 

Cássio comentou sobre a enquete realizada para sugestões de cursos e palestras: 151 pessoas 

responderam à enquete e os temas mais pedido foram reúso de água, PLS, informação sobre produtos 

químicos e biossegurança. Foi uma enquete importante para nortear as próximas ações do 

departamento. O questionário irá permanecer aberto para avaliarmos novas sugestões. 

 

4. Aprovação do relato de 11 de agosto de 2020 
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O relato foi aprovado. 

 

A reunião foi encerrada às 11:30h. 

 

Aprovado na reunião da CT-GSA realizada em: 15 de dezembro de 2020. 


