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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 
Data: 15/12/2020 

Horário: 13h05 às 14h40 

Local: Videoconferência 

Participantes: 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), Erika Solano (DGA 

do Campus Baixada Santista), Maria Fernanda (Chefe da DGA do Campus Diadema), Vanessa Ogihara 

(DGA do Campus Diadema), Augusto Matheus Alves (DGA do Campus Diadema), Emiliano Castro de 

Oliveira (representante  da direção do IMar), Elisângela Bardi (Chefe da DGA do Campus Osasco), Gilberto 

Furuzawa (Chefe da DGA do Campus São Paulo), Alexandre Gregório dos Santos (DGA do Campus São 

Paulo), Jumile dos Santos Moreira (ProPlan). 

Justificaram a ausência: 

Férias e licenças: Fernanda Justi (Chefe Div. Sustentabilidade do DGA-Unifesp), Claudia Perioto (DGA do 

Campus Baixada Santista) 

Redator: Thaysa Paschoalin. 

Revisores: Thaysa Paschoalin, Cássio Giovanni e Marcus Arantes. 

 

Pautas: 

 

1) Plano de Atividades; 

2) Mês do Meio Ambiente 2021; 

3) GreenMetric; 

4) PLS-UNIFESP; 

5) MTR; 

6) Calendário das reuniões de 2021; 

7) Aprovação do relato de 13/10 (anexo). 

 

● Cássio iniciou a reunião às 13:05h pelos informes dos Campi e do DGA. 

 

Campus Baixada Santista: Erika informou que a licitação para coleta de resíduos potencialmente 

infectantes e de resíduos comuns não-recicláveis está em andamento. Será reaberto o Chamamento 

Público para Coleta Seletiva Solidária (CSS). Realizaram a dedetização e desratização do campus. O 
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Edifício Acadêmico II localizado na Rua Carvalho de Mendonça foi considerado pela companhia de energia 

elétrica como grande consumidor de energia com alteração da data de pagamento das contas. 

Campus Diadema: Maria Fernanda informou que estão realizando as revisões das atas para licitação, 

executando atividades em campo e assessorando os assuntos referentes ao campus. Estão realizando 

as investigações ambientais envolvendo várias áreas e aguardam os relatórios a serem entregues à 

CETESB. Foi iniciada a reforma dos abrigos de resíduos químicos que irá durar 3 meses e precisaram 

adequar o local de armazenamento dos resíduos durante este período. Vanessa informou que foi 

realizado o Chamamento Público para Coleta Seletiva Solidária. Maria Fernanda levantou a discussão 

sobre a redação da ata institucional de poda e supressão, uma vez que foi muito complicado abranger 

este serviço em vários campi com diferentes realidades. Além disso, a ata ficou extremamente cara e 

precisaram fazer reduções em alguns quantitativos dos campi para atingir um valor aceitável. A ata já 

está em processo licitatório. Maria Fernanda ressaltou que a ata institucional não gerou a economicidade 

que se esperava. 

Campus Guarulhos: Carla informou que foram realizadas visitas técnicas para a licitação de serviço de 

jardinagem e renovação do chamamento da Coleta Seletiva Solidária. 

Campus Osasco: Elisângela informou que foi feita a limpeza terminal do campus, realizaram testes da 

água e a prefeitura finalizou a capinagem do campus. Estão em processo para realizar a poda via ata 

institucional. Irão realizar lavagem da caixa d'água no próximo mês. 

Campus São José dos Campos: Maraísa informou que será feita a limpeza das caixas d'água e dedetização 

do campus. Realizaram o plantio das 900 mudas referente a compensação ambiental da construção do 

parque tecnológico. A cerca da Área de Preservação Permanente foi novamente danificada.  

Campus São Paulo: Gilberto informou que quase 90% do campus está ativo com reflexo nas contas de 

água e energia. Iniciaram o cadastramento do SINIR.  

DGA: Cássio informou que a Portaria de Instituição das Comissões de Resíduos está em fase de revisão 

pelo DGA. Em relação ao curso de Segurança em Laboratórios, foram disponibilizadas 5 turmas com 

5.832 vagas com cerca de 1.100 concluintes. Marcus informou sobre o último webinário apresentado 

sobre as ferramentas de sustentabilidade ambiental em universidades com grande adesão do público. 

Está sendo elaborado o Manual de Contratações Sustentáveis, com ênfase na classificação dos itens 

cadastrados no Catálogo de Materiais.   

 

1. Plano de atividades 

Cássio e Marcus apresentaram o plano de atividades das divisões do departamento, lembrando que as 

metas podem ser alteradas com a mudança na governança da universidade. Marcus apresentou os temas 

de capacitação para o ano de 2021. 

 

2. GreenMetric 
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Marcus apresentou os resultados da Universidade no GreenMetric 2020, em que a UNIFESP ficou na 

posição 687. Entre as universidades brasileiras, a UNIFESP alcançou a 32a posição de 38 participantes. 

Ressaltou que o GreenMetric possui uma interface direta com os 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da ONU.  

 

3. Mês do Meio Ambiente 2021 

Marcus solicitou que as DGAs pensem em temas para o próximo mês do meio ambiente. 

 

4. PLS-UNIFESP 

Marcus comunicou que até 29 de janeiro deverá ser realizado o lançamento de dados no SisGA referentes 

ao 2o semestre de 2020, o envio da avaliação crítica e o envio das informações de cursos, palestras e 

eventos que foram realizados em 2020. Será feito um balanço dos últimos 5 anos do PLS para realização 

de um webinário com essas informações. 

 

5. MTR 

Cássio informou que é possível cadastrar mais de um CPF para o mesmo CNPJ no site 

http://mtr.sinir.gov.br. Foi realizado o cadastro inicial e cada endereço é cadastrado de maneira 

independente com os usuários correspondentes, recebendo uma senha diferente. Cássio solicitou que 

todos que precisarem realizar o cadastro enviem ao DGA as informações como endereço da unidade, 

nome de usuário, CPF e cargo para que sejam habilitados os usuários. Todos os geradores de resíduos 

perigosos ou grandes geradores que não são atendidos pela coleta convencional da prefeitura precisam 

se cadastrar no sistema. Maraísa perguntou se é necessário emitir o MTR para os resíduos recicláveis e 

eletroeletrônicos que são coletados por cooperativas. Cássio acredita que seja necessário emitir o MTR 

para ambos os casos, mas aconselhou que se inicie o cadastramento dos resíduos perigosos. Maria 

Fernanda perguntou sobre os resíduos de poda e supressão que também necessitarão de cadastro. 

Cássio comentou que a própria empresa que realiza a coleta pode fazer a inserção dos dados no SINIR. 

Alexandre recomendou a leitura dos manuais e perguntas frequentes que estão no site do SINIR. Maraísa 

sugeriu que todos verifiquem se o cadastramento das cooperativas não inviabilizará a coleta, uma vez 

que as mesmas não possuem infraestrutura para efetuar e alimentar as informações no SINIR. 

 

6. Calendários das reuniões de 2021 

Cássio apresentou o calendário para as reuniões de Câmara Técnica de 2021, que ocorrerão sempre nas 

segundas terças-feiras dos meses pares às 10h. Excepcionalmente, a reunião de 09 de fevereiro será às 

13:30h. O calendário foi aprovado pelas divisões.  

 

7. Aprovação do relato de 13 de outubro de 2020 

O relato foi aprovado. 

http://mtr.sinir.gov.br/
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A reunião foi encerrada às 14:40h. 

 

Aprovado na reunião da CT-GSA realizada em: 09 de fevereiro de 2021. 


