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RELATO DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE
GESTÃO E SEGURANÇA AMBIENTAL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 11/08/2020
Horário: 10h05 às 12h30
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), 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),
Alexandre Gregório (DGA do Campus São Paulo), Sinara Aparecida Farago (Campus São Paulo), Roberto
Akira (Campus São Paulo), Maria Fernanda (Chefe da DGA do Campus Diadema), Vanessa Ogihara (DGA
do Campus Diadema), Claudia Perioto (DGA do Campus Baixada Santista), Elisângela Bardi (Chefe da
DGA do Campus Osasco), Igor Dias Medeiros (Diretor Pró-Tempore do Instituto do Mar), Gustavo
Fernandes (Vice-Diretor do Campus Baixada Santista).
Justificaram a ausência: Férias e licenças: Erika Solano (DGA do Campus Baixada Santista), Jumile dos Santos Moreira (ProPlan).
Redator: Thaysa Paschoalin.
Revisores: Fernanda Justi, Thaysa Paschoalin, Cássio Giovanni e Marcus Arantes.
Pautas:
1) Plano de Gerenciamento de Resíduos;
2) Manifesto de Transporte de Resíduos (Portaria nº 280/2020);
3) PLS-UNIFESP;
4) Aprovação do relato de 09/06
●

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

Campus Baixada Santista: Claudia informou que está articulando a coleta de resíduos químicos em
parceria com o Campus Diadema com previsão para ocorrer no final de agosto. Está sendo realizado
novo edital para a Coleta Seletiva Solidária que vence em agosto e está redigindo a licitação para coleta
dos resíduos orgânicos. O serviço de dedetização foi realizado em todas as unidades.

Campus Diadema: Maria Fernanda informou que estão trabalhando remotamente nas atas de registro de
preço e licitações institucionais para limpeza de caixa d’água e reservatório vertical e também para os
serviços de poda e supressão de árvores. Os serviços ambientais estão ocorrendo no campus
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normalmente sob supervisão da Maria Fernanda. O Campus sofreu fiscalização pela Secretária de Meio
Ambiente de Diadema e precisam responder a questionamentos da CETESB a respeito de estudo de
passivo ambiental. Receberam verba de 300 mil reais, por emeda parlamentar, que será utilizada para
a reforma do abrigo de resíduos químicos da Unidade Eldorado. Estão auxiliando o campus Baixada
Santista em relação à coleta de resíduos químicos que está sendo feita pela empresa Saniplan. O edital
de chamamento para Coleta Seletiva Solidária está vigente até outubro, mas já estão planejando a
realização de novo edital.

Campus Guarulhos: Carla informou que estão elaborando nova licitação para serviços de jardinagem. A
cooperativa responsável pela Coleta Seletiva Solidária está realizando a coleta dos resíduos recicláveis
apenas uma vez por mês. Comentou que a coleta de resíduos orgânicos do campus é realizada pelo
Restaurante Universitário. O contrato de limpeza não foi renovado até o momento.

Campus Osasco: Elisângela comentou que realizou o lançamento dos dados do 1º semestre de 2020 no
SisGA referentes ao PLS-Unifesp. A Coleta Seletiva Solidária foi implementada a partir de setembro de
2019, porém está interrompida devido a pandemia. Estão organizando o processo de mudança para a
nova unidade do campus e a responsabilidade da Área de Preservação Ambiental foi destinada à Gestão
Ambiental. Elisângela questionou se o Campus Osasco é considerado grande gerador de resíduos e se
precisaria contratar serviços de coleta. Solicitou auxílio para dimensionar o abrigo de resíduos da nova
unidade do campus.

Campus São José dos Campos: Maraísa informou que continua em trabalho remoto, mas comparece ao
campus uma vez por semana ou mais vezes para resolver alguma urgência. A Prefeitura de São José dos
Campos questionou a respeito da compensação ambiental. Receberam notificação da Prefeitura por não
apresentarem documentação que comprove o descarte correto dos resíduos de construção civil gerados
na edificação do Parque Tecnológico. Em junho, foi concluído o cercamento da APP, o qual já foi danificado
novamente em julho; a polícia exige que sejam colocadas câmeras de vigilância. Realizou mutirão em
parceira com divisão de patrimônio para eliminar os entulhos encontrados no campus. Concluiu os
lançamentos dos dados do 1º semestre de 2020 no SisGA referentes ao PLS-Unifesp, e está redigindo
nova ata para coleta de lâmpadas. Os campi Osasco, Diadema e São José dos Campos irão realizar
reunião para discutir sobre compensação ambiental.

Campus São Paulo: Gilberto comentou que estão participando de comissões para retorno das atividades
e existe uma preocupação com laboratórios que trabalham com Covid-19. Comentou sobre a
obrigatoriedade de cadastro no SINIR e Manifesto de Transporte de Resíduos. Marcus sugeriu assessoria
da Procuradoria para definir como realizar o cadastro de maneira adequada. Sinara comentou sobre o
alto valor pago para coleta de resíduos de serviço de saúde pelo campus.
DGA: Cássio convidou a todos para participar da Mesa Técnica com as Comissões de Resíduos. Serão
discutidos diversos assuntos, entre eles: verificar quais serviços podem ser feitos em parceria como
coletas de resíduos e compartilhamento de dados e informações inerentes ao gerenciamento de
resíduos, além da elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos. Em relação à Instrução
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Normativa de abrigos de resíduos, informou que foram efetuadas as alterações sugeridas pelas PróReitoras de Administração e o documento final estará disponível em breve. O curso online de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde terá carga horária de 30h, foram disponibilizadas 220
vagas, as quais já foram preenchidas, e o início será em 18 de agosto às terças e quintas-feiras entre
19h e 21h. Cogita-se realizar novas turmas, com possibilidade de novos temas, mas sem previsão no
momento. O Mês do Meio Ambiente de 2020 contou com diversas palestras promovidas pelo DGA e pelas
divisões dos campi Baixada Santista, Osasco e São José dos Campos, com um grande número de
participantes. Cássio informou também sobre as outras palestras que estão sendo promovidas pelo DGA.
Marcus ratificou a importância desses seminários e webinários no processo de capilarização e
espraiamento das ações didáticas e informativas do DGA. Fernanda convidou a todos para que se
inscrevam no canal do YouTube do DGA (Gestão Ambiental - UNIFESP) ressaltando que todas a palestras
realizadas pelo Departamento e pela Rede SustentAção-SP estão disponíveis neste canal. Fernanda
comentou como vem sendo realizada a divulgação das palestras. Fernanda apresentou os dados de
consumo de água e energia, ressaltando a economia gerada no período de trabalho remoto.
1. Plano de Gerenciamento de Resíduos
Cássio comentou que o DGA pretende iniciar a confecção do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
(PGRS) da Reitoria, reunindo um grupo de trabalho e sugeriu a participação das divisões dos campi
Osasco e Guarulhos, pois estes possuem perfil similar de geração de resíduos sólidos, ou seja,
configuram-se como estabelecimentos administrativos geradores de resíduos denominados como
domiciliares, logo a estrutura básica do respectivos planos serão semelhantes aos da Reitoria. Ressaltou
que o DGA está à disposição para compor grupos de trabalho para execução do PGRS ou do PGRSS de
todos os campi. Claudia comentou que, na Baixada Santista, a CODERE vem elaborando o PGRS, por
notificação da Prefeitura e, no momento, o Plano está sendo aprimorado e os dados estão sendo
coletados. Maria Fernanda e Vanessa começaram a rascunhar o Plano do Campus Diadema, descrevendo
as unidades e avaliando o quantitativo dos resíduos gerados. Alguns dados precisam ser atualizados e
precisam do auxílio de outras instâncias para dar prosseguimento na elaboração do Plano. Além disso,
devido à instalação da Farmácia Escola, foi necessário elaborar um Plano voltado a isso. Carla comentou
que precisa de auxílio para elaborar o PGRS do Campus Guarulhos. Elisângela informou que não possuem
comissão de resíduos para elaboração do PGRS no Campus Osasco. Marcus salientou a possibilidade da
DGA do Campus Osasco reestabelecer parcerias com o grupo de pesquisa de sustentabilidade e
educação ambiental deste campus. Maraísa informou que o PGRSS do campus São José dos Campos foi
confeccionado e entregue em 2018, mas está defasado e precisa ser atualizado pela Comissão de
Resíduos, quantificando novamente os resíduos. Gilberto comentou que pretendem redigir uma minuta
para iniciar um grupo de trabalho que irá elaborar o PGRS. Os chefes das divisões solicitaram auxílio da
Reitoria para anexar bolsistas ou realizar cadastramento de projetos de extensão para recrutar alunos
que auxiliem nesse processo.
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2. Manifesto de Transporte de Resíduos (Portaria nº 280/2020);
Cássio comentou 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. Os responsáveis pelos PGRS precisam atualizar as informações. Lembrou que o prazo para
adequação do inventário é 31/12/2020. O DGA irá verificar as questões relativas ao preenchimento dos
cadastros e se o sistema comporta a descentralização. Marcus comentou que o MTR pode auxiliar na
confecção do PGRS dos campi. Este documento será discutido na Mesa Técnica com as comissões de
resíduos.
3. PLS-UNIFESP
Fernanda comunicou que o Relatório de Avaliação de 2019 foi publicado no site do DGA. O documento
do PLS com as metas de 2020 passou a ser elaborado após a conclusão das atualizações no SisGA. A
Comissão Gestora do PLS está lançando os dados referentes ao 1º semestre de 2020 no SisGA. Estão
sendo discutidas as metas para o ano de 2021 por meio de reuniões com a Comissão Gestora do PLS e
Fernanda sugeriu que o envio das metas de 2021 seja feito até 15 de outubro.
4. Aprovação do relato de 09 de junho de 2020
O relato foi aprovado.
A reunião foi encerrada às 12:30h.
Aprovado na reunião da CT-GSA realizada em: 13 de outubro de 2020.
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