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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO E SEGURANÇA AMBIENTAL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aos vinte e sete dias do mês de março de 2015, às quatorze 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/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, Fabiane Ramos Rosa,
representante do ETAGAE-UNIFESP, Profa. Dra. Andrezza Justino Gozzo Andreotti, chefe da
Divisão de Sustentabilidade do DGA-UNIFESP e membra representante do campus Baixada
Santista, Gilberto dos Santos, administrador da Divisão de Gestão de Materiais do campus
Guarulhos, Marcos Kochleitner, secretário executivo da Direção Administrativa do campus
Guarulhos, Profa. Dra. Liege Mariel Petroni, membra representante do campus Osasco e chefe da
Divisão de Gestão Ambiental deste campus, Julio Monqueiro, membro representante do campus São
José dos Campos, Nádia de Sousa da Cunha Bertoncello, técnica de laboratório do campus São
José dos Campos, Jumile dos Santos Moreira, representante da Pró-Reitoria de Planejamento da
UNIFESP. Os seguintes membros elencados, subsequentemente, justificaram suas respectivas
ausências por email e telefone: Prof. Dr. Rafael Carlos Guadagnin, membro representante do campus
Diadema e coordenador da Comissão de Resíduos Químicos e Biológicos (CRQB) do campus
Diadema, Maria Fernanda Salgado Mattos Pereira, engenheira ambiental do campus Diadema e vicecoordenadora da Comissão de Resíduos Químicos e Biológicos (CRQB) deste campus, Cássio
Giovanni, membro representante do campus São Paulo e chefe da Divisão de Gestão Ambiental
deste campus, Roberto Akira, assistente administrativo da Divisão de Gestão Ambiental do campus
São Paulo e João Grandi, representante do Hospital São Paulo (HSP). A Profa. Simone Georges El
Khouri Miraglia iniciou a reunião apresentando a sua pauta, declarando, porém, 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: Nessa etapa inicial da Câmara Técnica a Profa. Simone Miraglia
franqueou a palavra aos membros de cada campus, possibilitando os a prestarem informes acerca
de suas realidades política/administrativa. O membro Júlio Monqueiro informou aos demais acerca
da iminente criação da Divisão de Gestão Ambiental do campus São José dos Campos, medida está
promovida pela Diretoria Administrativa deste campus. A criação da referida Divisão configura-se,
contudo, como o atendimento das demandas de gestão ambiental emergentes neste campus, tendo
o membro Júlio como o futuro chefe desta Divisão. Nesse instante o referido membro aproveitou o
ensejo para anunciar que o campus São José dos Campus está prestes a ratificar uma parceria com
a empresa “Essencis – Soluções Ambientais” para a elaboração e execução de projetos ambientais,
tais como: Campanhas de Educação e Conscientização Ambiental, congressos, seminários, etc.
Além dessa parceria este membro também teceu comentários sobre a reportagem da Estação de
Tratamento de Águas Pluviais (ETAP) do campus São José dos Campos veiculada no jornal
institucional da UNIFESP, “Entrementes”. Logo após, a explanação do membro Júlio a Profa. Simone
parabenizou as ações supracitadas implementadas por este campus, além de elogiar a postura
colaborativa e prestativa do futuro chefe da Divisão de Gestão Ambiental. A Profa. Andrezza também
reverenciou os resultados de gestão ambiental obtidos pelo campus São José dos Campos,
salientando que eles configuram-se como bons exemplos a serem replicados nos campi da UNIFESP.
Quanto ao contexto do campus Baixada Santista, a Profa Andrezza pontuou que o projeto “Campus
Sustentável”, constituinte do PDI-infra do campus Baixada Santista, fora essencial para nortear as
ações de gestão ambiental deste campus. A referida Profa. acrescentou que diversos servidores
ligados aos departamentos administrativos deste campus estão mobilizados no processo de
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preenchimento do “Check List” do PLS da UNIFESP, buscando, porém, atender o prazo préestabelecido de entrega deste documento. Já no âmbito de gestão ambiental do campus Osasco a
Profa. Liége informou aos membros sobre a significativa redução das contas de água e de energia
elétrica deste campus, chegando aos percentuais de redução de 23% e 14%, respectivamente. A
Profa. Liége enfatizou que esses resultados foram alcançados por meio da implementação de um
conjunto de ações político/administrativa neste campus, como a educação e conscientização
ambiental. Dentre essas ações, destacou-se o “Plano Educativo de 2015 do campus Osasco”, cujo
objetivo central consiste na mobilização de seus discentes para a promoção da educação ambiental
em toda a comunidade unifespiana do campus Osasco. Após a explanação da Profa. Liége a Profa.
Simone parabenizou as ações do campus Osasco, e aproveitou a ocasião para apresentar aos
membros da CT GSA/UNIFESP as ações do DGA-UNIFESP no mês de março, elencando as
participações deste Departamento nos seguintes eventos: Câmara Técnica de Compras e Contratos
(03/03/15); Conselho Administrativo
(CA) da Pró-Reitoria de Administração (ProAdm) da
UNIFESP(04/03/2015); Câmara Técnica de Infraestrutura (05/03/15); Painel Técnico Acadêmico
Permanente de Recursos Hídricos (PTA-Hidro) e no Comitê de Gestores Ambientais das
Universidade Públicas Paulistanas - Crise Hídrica (ambos realizados no dia 09/03/15); Conselho
Universitário (CONSU) da UNIFESP para apresentação e aprovação da Política de Excelência em
Sustentabilidade Ambiental, denominada como “PENSA-UNIFESP” (11/03/15); “Virada da Água Caminhos para a Abundância” na Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo (19/03/15);
Seminário de Segurança Hídrica na FIESP (24/03/15); Comissão de Sustentabilidade e
Conscientização Ambiental do Campus São Paulo (mar/15). Por último, não houve a apresentação
dos informes por parte da ProPlan e o ETAGAE. Logo após a apresentação dos informes a Profa.
Simone conduziu a discussão entre os membros sobre a data e configuração do “Dia do Meio
Ambiente”, a ser realizado no Anfiteatro do prédio da Reitoria UNIFESP no período diurno. Os
membros da CT definiram, unanimemente, o dia 11 de junho de 2015 como data ideal para realização
deste evento. 2 - Apresentação da nova chefia da Divisão de Sustentabilidade do DGAUNIFESP: Nesse instante da reunião a Profa. Simone apresentou aos membros da CT a nova chefe
da Divisão de Sustentabilidade do DGA-UNIFESP, a Profa. Dra. Andrezza Andreotti. A nova chefe
da Divisão de Sustentabilidade manifestou seu agradecimento ao convite conferido pela Profa.
Simone, comprometendo-se em auxiliar os membros da CT e suas respectivas divisões ambientais
e em projetos ambientais que possuem interface com os princípios da sustentabilidade ambiental. A
Profa. Simone aproveitou o ensejo para informar que em breve um(a) docente (a) assumirá a chefia
da Divisão de Biossegurança, almejando, concomitantemente, a incorporação de mais um (a)
servidor (a) para a prestação de assistência administrativas às atividades cotidianas desta Divisão.
3 – Aprovação das Atas das CTs GSA/UNIFESP de 14/11/14 e 27/02/2015: As atas das CTs
GSA/UNIFESP realizadas nos dias 14/11/14 e 27/02/2015 foram aprovadas unanimemente pelos
membros integrantes, não havendo a ocorrência de refutações. 4 – Informes do PLS-UNIFESP: A
Profa. Simone e a servidora Fernanda Justi apresentaram o status atual de entrega dos “Check List”
dos campi da UNIFESP, apontando as duas etapas de entrega e seus estágios de preenchimento
(não enviado, incompleto e enviado). A Profa. Simone enfatizou junto aos membros da CT que suas
dúvidas e questionamentos sobre o preenchimento do “Check List” do PLS poderiam ser
encaminhados ao DGA-UNIFESP. Com uma postura colaborativa o membro Júlio colocou-se à
disposição para auxiliar os demais membros no processo de preenchimento deste documento da
PLS-UNIFESP. Nesse contexto a Profa. Liége informou que esta sendo discutido no campus Osasco
a possibilidade de criação de um sistema de banco de dados que armazene e disponibilize os dados
institucionais exigidos pelo “Check List”, configurando-se como um sistema de fácil acesso. O servidor
Gilberto, calcado nessa última informação da Profa. Liége, sugeriu a criação de um sistema de banco
de dados unificado que contemple todas as informações institucionais dos campi. O servidor Júlio,
por sua vez, também sugeriu a criação de um sistema de banco de dados unificado, que integre os
três sistemas de contratos: compras, almoxarifado e materiais. Além disso o mesmo servidor também
sugeriu a reformulação desses três novos sistemas, configurando-os para propiciar uma maior
facilidade de acesso aos seus dados e informações. Perante às sugestões apresentadas a Profa,
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Andrezza apontou as dificuldades enfrentadas pelo campus Baixada Santista no processo de
preenchimento da “Check List” do PLS. Segundo a professora, este campus detém poucos servidores
em seu quadro funcional, culminando na dificuldade de se designar servidores para o cumprimento
dessa tarefa. Após a apresentação de todas as assertivas sobre o “Check List” do PLS, ficou
estabelecida uma nova data de entrega desse documento, o dia 10 de abril de 2015. 5 – Treinamento
para uso racional da água: No tocante a esse item da pauta, o DGA-UNIFESP informou que buscará
promover reuniões com os diretores dos campi da UNIFESP para discutir possíveis projetos de
conscientização ambiental junto à comunidade unifespiana. Ou seja, o DGA-UNIFESP desenvolveria
parcerias com os diretores dos campis da UNIFESP, visando a difusão de boas práticas de
sustentabilidade para a redução de consumo de água e energia elétrica. Nesse contexto o DGAUNIFESP apresentou aos membros da CT GSA/UNIFESP os protótipos dos “banners/informativos”,
desenvolvidos por esse Departamento, inerentes às campanhas de uso racional e eficiente de água
e energia elétrica. Esses “banners/informativos” foram desenvolvidos com o objetivo de uniformizar,
entre os campi da UNIFESP, a comunicação visual das campanhas de conscientização ambiental
relacionadas aos dois temas citados anteriormente. O DGA-UNIFESP informou que o Departamento
de Comunicação Institucional (DCI) o assessorará no processo de aperfeiçoamento do conteúdo
visual desses “banners/informativos”. 6 – Plano de Uso Racional da Água + Plano de Contingência
de Uso Racional da Água: Os membros da CT GSA/UNIFESP discutiram o formato e configuração
do Plano de Contingenciamento de Uso Racional da Água a ser implementado nos campi da
UNIFESP. Ficou estabelecido que os membros desta Câmara enviariam ao DGA-UNIFESP, até o dia
17 de abril de 2015, contribuições e apontamentos para a formulação de um Plano de Contingência
de Uso Racional da Água da UNIFESP. Esse processo almeja reunir as especificidades de cada
campus, buscando, contudo, contemplar o máximo de informações e contribuições junto aos
membros da Câmara. 7 – Sistema Esplanada Sustentável (SisPES): No penúltimo item da Câmara
fora ilustrada a definição do Sistema Esplanada Sustentável (SisPES), assim como a função que
esse Sistema exerce no monitoramento de contas de água e energia elétrica dos órgãos públicos
federais. A Profa. Simone apresentou os gráficos de consumo de água e energia elétrica dos campi
da UNIFESP. Os gráficos apontaram tendência de redução de consumo de água e energia em todos
os campis da UNIFESP. A Profa. Simone exaltou os esforços e ações dos campis para a redução
de consumo de água e energia, e aproveitou para informar que o DGA-UNIFESP monitorará os dados
(contas de água e energia) inseridos por cada campus. 8 – Agenda Ambiental na Administração
Pública (A3P): No último item da pauta abordaram-se as dificuldades e desafios para a implantação
da A3P na UNIFESP. A A3P, segundo o Ministério do Meio Ambiente, caracteriza-se como um
programa da administração pública de gestão socioambiental, sendo constituído por cinco eixos
temáticos: Uso racional dos recursos naturais e bens públicos; Gestão adequada dos resíduos
gerados; Qualidade de vida no ambiente de trabalho; Sensibilização e capacitação dos servidores;
Licitações sustentáveis. Os eixos temáticos da A3P foram discutidos e analisados pelos membros da
Câmara, estabelecendo-se um contraponto desses eixos com a realidade político/administrativa da
UNIFESP. Definiu-se que as tratativas para implantação da A3P seriam retomadas no segundo
semestre de 2015. Nesse instante a Profa. Maria de Lourdes compartilhou seu descontentamento
com a política administrativa da UNIFESP, no tange a temática “Qualidade de vida no ambiente de
trabalho”. A referida Profa. afirmou que com base no cenário atual da gestão administrativa desta
Universidade, dificilmente esta temática seria atendida e implementada. E para reforçar seu
argumento a Profa. Maria de Lourdes mencionou o incidente ocorrido no campus Eldorado, cujo
acúmulo de resíduos em sua portaria acarretou grandes transtornos e incômodos aos servidores e
funcionários. A Profa. Simone compactou com os apontamentos da Profa. Maria de Lourdes e
também citou alguns problemas infraestruturais e de manutenção observados nas unidades deste
campus. Assim sendo, os membros da Câmara observaram que os desafios para implementação da
A3P são comuns em todos os campis da UNIFESP. Com o término da discussão desse item, definiuse que a próxima CT GSA/UNIFESP seria realizada no dia 8 de maio de 2015 das 10h às 12h. Nada
mais havendo a tratar, Profa. Simone Miraglia agradeceu a participação de todos e declarou
encerrada a reunião.
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