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Relato da Reunião da Câmara Técnica de Gestão e Segurança Ambiental

Pró-Reitoria de Administração

Data: 11/04/2017

Horário: 9h30 às 11h08

Local: Videoconferência (sala 111, sede: Reitoria).

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

DGA-Unifesp), Cássio Giovanni (Chefe Div. Resíduos DGA-Unifesp), Fernanda Justi (Chefe Div. Sustenta-

bilidade DGA-Unifesp), Marcus Arantes (Assistente em adm. DGA-Unifesp), Jumile Moreira (ProPlan), Gil-

berto Furuzawa (Chefe DGA Campus São Paulo), Roberto Akira (DGA Campus São Paulo), João Grandi

(HSP), Maria Fernanda Mattos (Chefe DGA  Campus Diadema), Sinara Farago (Diretora Administrativa

Campus Diadema), Sérgio Walkeli (Operador de estação de tratamento Campus São José dos Campos),

Nadia Cunha (Chefe DGA Campus São José dos Campos), Maraísa Gonçalves (Membro Comissão de Re-

síduos Campus São José dos Campos), Fabiana Gomes (Química Campus São José dos Campos), João

Subires (Chefe DGA Campus Osasco), Juliana Mateusa (Diretora Administrativa Campus Osasco), Rondi-

nelly Ramos (Téc. Seg. Trabalho Campus Osasco) e Regina Parolari (Téc. Seg. Trabalho Campus Baixada

Santista).

Justificaram ausência: Camila Roriz (Assistente em adm. ETAGAE),  Ailton Mesquita (Assistente em

adm. Campus Guarulhos).

Redatora: Thaysa.

Revisores: Julio, Marcus.

Pautas:

A. Informes DGA-Unifesp e campi:

1. PLS; 

2. Criação de cartazes para campanha sobre resíduos; 

3. Previsão de Câmara Técnica Ampliada; 

4. CADRI para infectantes; 

5. Futura pesquisa de atividades das DGAs nos campi, especialmente em campo.

B. Aprovação de relato de reunião de 15/fev/17;

C. Situação da educação ambiental nos campi;
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Discussão:

a. Informes.

 Reitoria: Julio inicia a reunião pelos informes da Reitoria. Fernanda relatou as pendências

em relação ao PLS, elencando os principais tópicos remanescentes integrantes do PLS.

Check list: campus São José e Reitoria estão com o envio do arquivo pendente; campus

Diadema enviou o arquivo, porém, encontra-se em análise.  Campus Guarulhos e São

Paulo realizaram testes de inserção de dados no SisGA e verificou-se que alguns ajustes

precisam ser feitos antes da disponibilização do sistema. Em relação ao Relatório de

Monitoramento  do  PLS  do  1o semestre  de  2016,  existe  apenas  uma  pendência  de

informação do  campus SJC. O Relatório de Monitoramento referente ao 2o semestre de

2016 está em produção, apenas o campus SP não apresenta nenhuma pendência, e os

campi Baixada Santista e Osasco faltam enviar os dados completos referentes a esse

período. O Relatório de Avaliação do ano 2016 será realizado apenas quando os dois

relatórios supracitados estiverem finalizados. Julio informou que o DGA, em conjunto com

o DCI, está elaborando cartazes de educação ambiental relativos ao descarte de resíduos

recicláveis, orgânicos para a compostagem, rejeitos sólidos e resíduos de laboratórios. Os

cartazes poderão ser utilizados em todos os campi da Unifesp. Está prevista a realização

de uma câmara técnica ampliada com sugestões de atividades conflitantes enviadas

pelo  DGA  e  Divisões  de  Gestão  Ambiental,  Divisões  de  Serviços  e  Divisões  de

Infraestrutura dos  campi. O ETAGAE ainda não confirmou a data da reunião, pois está

aguardando  a  conclusão  do  levantamento  de  dados.  Julio  comunicou  que  pretende

realizar um mapeamento das atividades rotineiras de cada campus, incluindo o tipo de

atividade,  frequência  e obrigatoriedade.  O modelo  de formulário  para preenchimento

ainda não foi elaborado. Cássio comunicou a necessidade de obtenção do CADRI para

resíduos infectantes em todos os campi que possuem coleta para este tipo de resíduo. É

um documento obrigatório e o DGA está disponível para auxiliar neste processo. 

 SJCampos: Nádia informou que estão em processo para obtenção do CADRI para resíduos

infectantes,  mas  existe  certa  dificuldade  para  descrever  todos  os  possíveis  agentes

descartados. Foi aberto processo de chamamento das cooperativas para realização da

Coleta Seletiva Solidária (CSS). Existem diversas pendências do campus com a CETESB,

como o cercamento da área de APP. Já foi elaborada a documentação para a realização

do leilão da Estação de Tratamento de Esgoto. Está sendo adquirido um hidrômetro para

instalação na Estação de Tratamento de Águas Pluviais, podendo assim haver a medição
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da  economia  de  água  gerada  pelo  equipamento.  Estão  em processo  de  revisão  dos

pontos  do  PLS  em  conjunto  com  a  Diretoria  Administrativa.  Prof.  Maraísa  realizou

treinamento  do  pessoal  da  limpeza  em  relação  ao  descarte  de  resíduos.  Neste

momento,  houve queda da  conexão de rede do  campus em questão e posterior

saída da reunião por videoconferência.

 Diadema: Sinara  informou  que  está  sendo  realizada  uma  grande  obra  no  campus

Diadema e que a Maria Fernanda está sozinha realizando o acompanhamento da obra

além das demandas cotidianas da Divisão de Gestão Ambiental, pois a servidora Vanessa

está em licença maternidade. Foi contratada uma empresa terceirizada para realizar a

gestão ambiental da obra, mas não se mostrou competente para realizar as demandas

da área de proteção ambiental. Maria Fernanda informou que, no início do ano, tiveram

muitos problemas com assaltos no campus, devido à falta de compromisso da prefeitura

em realizar a supressão de árvores e a poda matos no entorno do campus, prejudicando

a visibilidade e iluminação. Foi realizada ata de registro de preços para poda, transplante

e compensação de árvores e para serviços ambientais de análise de passivos ambientais.

Foram  renovados  os  contratos  de  manutenção,  paisagismo  e  limpeza  do  campus

Diadema. Está em andamento uma parceria com a Secretaria de Limpeza Urbana do

município de Diadema para realização de serviços de coleta de resíduos, promoção de

educação ambiental e viabilização da compostagem. 

 São  Paulo: Gilberto  informou que  o  campus  SP  está  em processo  de  construção  do

PDInfra. Recentemente foi realizado o 5o ciclo de discussão com o tema Sustentabilidade

e solicitou auxílio da Thaysa em relação às questões de Biossegurança. Gilberto alertou

para um possível problema com edital de chamamento das cooperativas para realização

da CSS,  pois  cooperativas cadastradas na prefeitura não poderiam realizar  coleta de

grandes  geradores.  Julio  lembrou  que  tanto  o  edital,  quanto  o  decreto  federal,  não

preveem vínculo com a prefeitura. A cooperativa só precisa existir legalmente, ter um

representante eleito e atender a demanda de coleta.

 HSP: João  informou  que  participaram  de  um  curso  de  gerenciamento  de  crise  e

receberam visitas da Vigilância Sanitária e da ANVISA.

 Osasco: João informou que realizou reunião com cooperativas para discutir o edital de

chamamento. As cooperativas relataram a possibilidade de cobrança para recolhimento

dos resíduos recicláveis.  Está sendo redigido o termo de referência para serviços  de

jardinagem e poda de árvores. Recentemente, o campus teve problemas com os serviços

de limpeza das caixas d’água. Após o serviço, foi realizada a coleta de água para testes e

foi detectada uma bactéria. Juliana informou que precisaram antecipar a limpeza em três

meses,  mas  sem  ônus  para  a  universidade,  pois  estão  previstas  em  contrato  três
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limpezas anuais. Maria Fernanda comentou que é importante acompanhar o serviço de

limpeza, programar com antecedência o consumo de água da caixa a ser limpa para

evitar desperdício, determinar o local de coleta de água para teste e caso se verifique

qualquer tipo de contaminação, solicitar que a empresa refaça o serviço. João propôs que

seja realizado um procedimento padrão de acompanhamento dos serviços relacionados à

água. 

 Baixada Santista: Regina  informou que a  divisão  conta  agora  com o  auxílio  de  dois

voluntários  e  um  bolsista.  Estão  realizando  um  estudo  da  qualidade  da  água  das

unidades Silva Jardim e Carvalho. Estão buscando um local para empreender um sistema

de  compostagem  dos  resíduos  orgânicos  provenientes  do  restaurante  universitário.

Atualmente  o  servidor  Marcelo  está  responsável  por  preencher  o  PLS.  Regina  está

fazendo um levantamento das FISPQs dos laboratórios do campus e está empenhada em

realizar treinamentos de alunos, funcionários e docentes em relação à gerenciamento de

resíduos químicos e infectantes e biossegurança e já entrou em contato com Cassio e

Thaysa para realização de palestras. No momento existe apenas uma cooperativa na

Baixada Santista para participar do edital de chamamento da CSS.

 Proplan: Jumile informou que realizaram a o registro de ata de registro de preços para

equipamentos redutores de vazão de água e que estão em processo de construção do

PDInfra do campus SP.

Julio passou para os outros itens da pauta.

b. Aprovação de relato de reunião de 14/fev/17: o relato foi aprovado por unanimidade. Neste

momento, Maria Fernanda se ausenta da reunião justificadamente, deixando o campus Diadema

de participar da reunião a partir de então.

c. Situação da educação ambiental nos campi: Julio comentou sobre a falta de investimento em

educação ambiental e a importância para conscientização da comunidade, prevenção e obten-

ção de resultados efetivos. Mostrou os pontos principais da Política Nacional de Educação Ambi-

ental (Lei 9.795/1999), discorrendo sobre os princípios básicos e objetivos da educação ambien-

tal. Passou então a palavra aos campi, para comentarem sobre os possíveis eventos de educa-

ção ambiental promovidos por eles. Regina solicitou que ações deveriam ser promovidas pelo

DGA e multiplicadas pelos  campi. Nesse instante a referida servidora suscitou a demanda do

campus por ações de educação ambiental, estabelecendo um diálogo a respeito dessa temática

com o servidor Marcus Arantes O DGA poderia focar em temas específicos, para conscientização

da comunidade, utilizando artes visuais. Além disso, ela poderia pedir auxílio da rádio do cam-
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pus Baixada Santista para divulgar informações e frases de efeito. Gilberto comentou que tem

utilizado dados do campus SP para conscientizar a comunidade e aproveita os cursos promovi-

dos pelo DGA. Seria interessante investir nas mídias para promover a educação ambiental. João

Grandi comentou que no HSP realizam diversos treinamentos intermitentes com funcionários e

tem promovido palestras envolvendo questões ambientais durante a integração dos novos fun-

cionários. Além disso, são realizadas reuniões relâmpago de no máximo dez minutos para resol-

ver problemas específicos nos setores. João Subires relatou que tem dificuldade em promover

educação ambiental e treinamento no campus Osasco, pois trabalha praticamente sozinho. Tem

intenção de conversar com docentes especialistas da área ambiental para promover palestras

relâmpago nas salas de aula, além de divulgar dados do próprio campus, a exemplo do que é

feito no campus SP. Julio afirma que estudará ações a partir das sugestões apontadas, especial-

mente de centralizar objetivamente campanhas e materiais sobre o tema.

A reunião foi encerrada as 11:08 por Julio.

Aprovado na reunião da CT-GSA realizada em: 13 de junho de 2017.
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