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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 
Data: 14/04/2020 

Horário: 14h05 às 14h55 

Local: Conferência Web (RNP). 

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), Marcus 

Arantes (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), 

Roberto Akira (DGA do Campus São Paulo), Alexandre Gregório dos Santos (DGA do Campus  São Paulo), 

Eder Silva (DGA do Campus São Paulo), Maria Fernanda (Chefe da DGA do Campus Diadema), Vanessa 

Ogihara (DGA do Campus Diadema), Augusto Mateus Alves (DGA do Campus Diadema), Jumile dos Santos 

Moreira (ProPlan), Erika Solano (DGA do Campus Baixada Santista), Claudia Perioto (DGA do Campus 

Baixada Santista), Elisângela Bardi (Chefe da DGA do Campus Osasco), Ada Priscila da Silva (Secretária 

Executiva da Direção Administrativa do Campus Baixada Santista). 

Justificaram a ausência: -  

Redator: Thaysa Paschoalin. 

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

 

Pautas: 

 

a) Atualização das atividades dos campi e do DGA; 

b) Programação atualizada do Mês do Meio Ambiente na Reitoria; 

c) PLS-UNIFESP; 

c) Aprovação do relato de março de 2020. 

 

● Fernanda iniciou a reunião às 14:05h pelos informes do DGA. 

 

Informes: 

Cássio comunicou que o curso de Segurança em Laboratórios (60h) está com inscrições abertas, possui 

vagas disponíveis e estimulou que os integrantes das Divisões de Gestão Ambiental se inscrevam. 

Claudia e Maraísa informaram que estão inscritas. O curso será realizado no período de 04/05 a 14/06. 

Fernanda comunicou que o DGA elencou uma série de cursos à distância que podem ser úteis aos 

integrantes das divisões. A lista de cursos será enviada às Divisões e atualizada com frequência, e 

sugestões são bem-vindas. Claudia sugeriu dois cursos para serem adicionados à lista. 
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Em seguida, Fernanda iniciou os assuntos da pauta: 

 

1. Atualização das atividades dos campi 

Campus Baixada Santista: Claudia informou que os integrantes da Divisão estão realizando cursos de 

capacitação online. Estão redigindo o Termo de Referência para descupinização do Campus, finalizando 

o preenchimento do Check List referente ao PLS-UNIFESP 2020 e, remotamente, acompanhando a equipe 

de dedetização. O Portal BS-Sustentável foi atualizado, continuam realizando o acompanhamento do 

consumo de água e energia, alimentando as planilhas e criando gráficos mensais. Fernanda comentou 

que o site do SisPES continua com problemas e não é possível realizar os lançamentos dos consumos 

mensais e os cadastros de novos servidores, portanto, quem tiver interesse, pode compartilhar com ela 

os dados já tabelados. 

Campus Diadema: A Divisão está em trabalho remoto. Maria Fernanda informou que estão trabalhando 

na renovação em Atas de Registro de Preços, sendo uma delas compartilhada com a Divisão de Serviços. 

Estão redigindo a Ata de compensação ambiental para o Prédio de Acesso e, remotamente, monitorando 

o trabalho de passivo ambiental. Estão em contato com a CETESB para obtenção dos CADRI’s para coleta 

de resíduos remanescentes, denominados como passivo ambiental. Continuam realizando reuniões por 

videoconferência com os membros da Divisão e outros setores do Campus. Já concluíram o envio das 

demandas do PLS. Os membros da Divisão estão participando de cursos de capacitação. 

Campus Guarulhos: Carla informou que está redigindo os Termos de Referência para troca de lixeiras, 

dedetização e compra emergencial de álcool em gel. Ela tem mantido atualizadas as planilhas de 

consumo de energia e água e está realizando o curso de compostagem online oferecido pela Prefeitura 

de Guarulhos. 

Campus Osasco: Elisângela está remotamente redigindo as Atas para dedetização e lavagem de caixa 

d’água. Está finalizando o Relatório de Gestão de 2019 e a Avaliação Crítica do PLS-UNIFESP 2019, 

fiscalizando o contrato de limpeza e divulgando material com medidas de limpeza para evitar a Covid-

19. Devido a problemas no site, não conseguiu cadastrar os dados do consumo de água e energia no 

SisPES.  

Campus São José dos Campos: Maraísa está em trabalho remoto, mas precisa verificar pessoalmente, 

uma vez por semana, a Área de Proteção Permanente enquanto o Campus não possui contrato de 

compensação ambiental. Devido a várias pendências decorrentes da construção do Parque Tecnológico, 

receberam uma notificação da Prefeitura, pois não apresentaram comprovante da coleta e descarte de 

resíduos durante a construção. Está realizando campanhas por e-mail e treinamento presencial dos 

funcionários de limpeza. Está redigindo Ata para poda de árvores e grama, juntamente com a Divisão de 

Serviços, e novo Chamamento Público para Coleta Seletiva Solidária. 

Campus São Paulo: Alexandre comentou que a divisão está trabalhando remotamente, com exceção do 

Gilberto. Estão realizando a redação de Atas de purificadores de água e poda de árvores. Estão 
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elaborando o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS). Estão realizando 

reuniões remotas para discutir demandas da Divisão e participando de webinar a respeito de cuidados 

com resíduos sólidos, além de participarem das reuniões da Rede SustentAção SP. 

DGA: Fernanda comunicou que estão desenvolvendo a programação do Mês do Meio Ambiente, 

realizando reuniões semanais e participando da Rede SustentAção SP para a construção de planejamento 

estratégico. 

 

2. Programação atualizada do Mês do Meio Ambiente na Reitoria 

Devido ao período de isolamento social, a programação do Mês do Meio Ambiente 2020 foi 

redimensionada. O tema deste ano será “A Unifesp trilhando os caminhos da sustentabilidade 

ambiental”. A abertura contará com uma apresentação do DGA e exibição de um documentário a ser 

definido. Buscar-se-á também, em consenso com a empresa terceirizada contratada, ministrar um curso 

de capacitação de gerenciamento de resíduos recicláveis e coleta seletiva a ser destinado aos 

funcionários da limpeza. Estão programadas uma oficina com caminhada ecológica no Parque do 

Ibirapuera e uma visita à horta da UMAPAZ. No encerramento, haverá palestra sobre agricultura urbana 

e familiar e uma oficina de montagem de composteira caseira. A estrutura da redação dos Editais para 

Patrocínio, Apoio e Feira Orgânica continua em andamento. 

 

3. PLS-UNIFESP 

Fernanda comunicou que foram finalizados os ajustes dos dados do 2º semestre de 2019 e iniciou a 

atualização das metas de 2020 no SisGA com o envio de e-mails individuais. Após a finalização do 

lançamento das metas, poderão iniciar o lançamento dos dados mensais e trimestrais no SisGA. As 

avaliações críticas foram enviadas por todos os campi, com exceção de Osasco. Foi iniciada a elaboração 

do PLS-UNIFESP 2020, porém só será possível concluí-lo após o envio das metas pelo Campus Baixada 

Santista. Maraísa informou que encontrou problemas para preencher o SisGA durante o trabalho remoto. 

Fernanda solicitou que, caso mais alguém tenha dificuldades, envie a ela o print da tela com o erro para 

que o mesmo seja solucionado pelo DTI. 

 

b) Aprovação do relato de março de 2020 

O relato de março de 2020 foi aprovado. 

 

A reunião foi encerrada às 14:55h. 

 

Aprovado na reunião da CT-GSA realizada em: 09 de junho de 2020. 


