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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE 

CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 

TELEFONE: (48) 3721-4202                 

ATA da reunião Comissão Sustentabilidade 

 

5ª ata da Reunião da Comissão de 

Sustentabilidade (CS), realizada no dia 16 de 

abril de 2015, às 9 horas e 10 minutos, na sala 

de reuniões da PROPESQ. 

 

Estavam presentes seguintes membros: 1 
NOME E-MAIL UNIDADE 

José Fabris j.fabris@ufsc.br DMPI 

Elizabete T. Gomes e.gomes@ufsc.br CCP/ DDP/ SEGESP 

Carolina Assis Fernandes 

Ferreira 

carolina.fernandes@ufsc.br CGA/ PROPLAN 

Marcio Andrade marcio.andrade@ufsc.br CGA/ PROPLAN 

Gabriela Mota Zampieri gabriela.zampieri@ufsc.br CGA/ PROPLAN 

Fernando Soares Pinto 

Sant’Anna 

f.santanna@ufsc.br ENS/ CTC 

CGA/PROPLAN 

Leonardo A. Reynaldo leonardo.reynaldo@ufsc.br CDPU/ DGC 

Sara Meireles sara.meireles@ufsc.br PU/UFSC 

Carlos Alberto Rodrigues carlos.alberto@ufsc.br DAS/SEGESP 

Igor Polla Marcelino igorpolla@gmail.com CGA/UFSC 

Irvando Speranzini irvando.speranzini@ufsc.br EE/DPAE 

Christine C. Burghart christine.burghart@ufsc.br DPC/PROAD 

Monique Regina Bayestorff D. 

Sousa 

monique.bayestorff@ufsc.br COPLAN/DPAE 

Obs: Karen não estava presente, pois não havia sido incluída no e-mail e não ficou sabendo 2 
da reunião, Ana Peres enviou representante. 3 
 4 

A reunião foi presidida pelo Prof. Fernando, Presidente da Comissão de 5 
sustentabilidade, o qual começou os trabalhos apresentando a pauta da reunião:  6 

1.  Semana do Meio Ambiente da UFSC; 7 
2. Apresentação do Andamento do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da 8 

UFSC; 9 
Foi dado início à reunião com a apresentação da situação da elaboração do PGRS da 10 

UFSC. A Sra. Sara iniciou a fala expondo que o PGRS da UFSC é na verdade um plano de 11 
gestão ao invés de gerenciamento. Em seguida apresentou o contexto legal/princípios 12 
norteadores, demonstrando a obrigatoriedade e importância do Plano no contexto da 13 
UFSC. Mostrou que a etapa de diagnóstico já foi concluída e no momento o trabalho 14 
encontra-se na fase de elaboração de propostas. Foi frisado que a construção do plano 15 
foi participativa, envolvendo fiscais/servidores/alunos. Sua execução contou com uma 16 
equipe de bolsistas, que foi a campo para coletar as informações. A apresentação 17 
completa da Sra. Sara encontra-se no Anexo I.  18 
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A Sra. Sara salientou alguns pontos percebidos a partir do diagnóstico, já 19 
colocando algumas propostas que serão contempladas pelo Plano: 1. Os contratos 20 
ligados a resíduos precisam de aperfeiçoamento, por exemplo, há locais na UFSC que não 21 
são limpos, pois essa ação não foi prevista no contrato atual; 2. O local de uma das 22 
caçambas da COMCAP é inadequado e a mesma será trocada de lugar; 3. Há poucos dados 23 
referentes aos resíduos de construção civil (RCC); 4. A UFSC foi considerada um grande 24 
gerador e, portanto, contêineres tipo caixa estacionária seriam mais apropriados que 25 
contentores de 200L, que seriam utilizados somente para transporte interno dos 26 
resíduos; 4. Foram mapeadas todas as lixeiras de concreto e sugere-se sua modificação 27 
para lixeiras plásticas de recicláveis/rejeitos, que já são utilizadas em vários locais; 5. 28 
Sobre o óleo da cozinha do RU, ele poderia ser vendido, como já é realizado em outras 29 
Universidades; 6. Quanto aos abrigos de resíduos há grande dificuldade, uma vez que são 30 
inadequados ou inexistentes; 7. Foi constatado que não há uma cultura de correta 31 
destinação de resíduos na UFSC, o que gera pontos de acúmulos inadequados; 8.  Os 32 
resíduos químicos e infectantes encontram-se em situação crítica com falta de pontos de 33 
acondicionamento adequados. Nesse sentido, os pontos de coleta foram 34 
georreferenciados e já se sabe onde devem ser construídos os abrigos para acondicionar 35 
temporariamente esses resíduos da UFSC; 09. Há também alguns passivos ambientais 36 
referentes à disposição de resíduos pela comunidade nos espaços da UFSC. A Sra. Sara 37 
expôs também que desde 2009 a UFSC responde ao Ministério Público, por que ainda não 38 
realiza coleta seletiva solidária.  39 

 Em seguida houve um debate sobre a separação dos reciclados. Há um grande 40 
potencial para reciclagem de vidros e papéis. Os vidros de laboratório são atualmente 41 
enviados na coleta de químicos, sendo que poderiam ser enviados a um custo menor para a 42 
coleta seletiva, se higienizados adequadamente, ou para disposição comum. 43 

 Uma problemática é o grande desvio dos materiais recicláveis pelos próprios 44 
funcionários da UFSC e das empresas terceirizadas, o que comprometeria a coleta 45 
seletiva. A sugestão seria incluir nos contratos de serviços alguma medida para evitar o 46 
desvio desses materiais. 47 

A Sra. Sara finalizou a apresentação trazendo as metas, ações e programas do 48 
PGRS, relembrando a necessidade de se rever os indicadores do PLS (na parte de 49 
resíduos) e sintetizando os desafios para o avanço da UFSC nas questões dos resíduos. 50 

Por fim, os presentes comentaram a grande carga de trabalho realizada pela Sra. 51 
Sara, mesmo com a ajuda de alguns estagiários. Foi comentado sobre o excesso e 52 
sobrecarga de trabalho, pois além da parte de planejamento há também a parte executiva. 53 
Por fim, foi consenso que a UFSC possui vários e complexos problemas relacionados aos 54 
resíduos, sendo necessário um olhar mais atento e apoio por parte da Reitoria. Foi 55 
sugerido a criação de um setor específico para tratar do assunto e a contratação de mais 56 
servidores: um químico, um assistente em administração e um eng. Sanitarista. 57 

Passou-se então para o segundo ponto de pauta, onde o Prof. Fernando expôs que a 58 
CGA está participando da organização da Semana do Meio Ambiente da UFSC que 59 
acontecerá nos dias 1, 2 e 3 de junho de 2015 e apresentou o cronograma do evento. 60 
Todos foram convidados a participar e dar sugestões. No link abaixo pode ser visualizado 61 
o cronograma da semana que ainda está em fase de construção. 62 
Informes 63 

- Foi criado o site da comissão de sustentabilidade 64 
www.comissãodesustentabilidade.ufsc.br onde encontram-se a nominata de seus membros, 65 
atas e comunicação das reuniões. 66 

- Criado e-mail para comunicação entre os membros bastando enviar para comissao-67 
sustentabilidade@mailman.ufsc.br que todos recebem. 68 
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- Importância da pontualidade e presença nas reuniões da Comissão do Meio 69 
Ambiente  70 

- Segue link da programação da Semana do Meio Ambiente da UFSC: 71 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/124uFYSTDS5rTLKItXdqlbzqL-72 
78HXTtpnGLCnhWXk9U/edit#gid=1908571831.  73 
 74 
Deliberações: 75 
- Deliberou-se que as próximas reuniões ocorrerão apresentações para o grupo de 76 
compras sustentáveis, energia/água e segurança do trabalho, respectivamente, sendo os 77 
responsáveis  Prof. Fernando Sant´Anna e Sra. Karen Alvares, Sr. Invando Speranzini e 78 
Sr. Carlos Alberto. 79 
- A parte de resíduos referente ao PLS será analisada em uma reunião futura, já com as 80 
sugestões da Sra. Sara. 81 

 82 
- Pauta da próxima reunião (21/05/2015): Compras Sustentáveis. Responsável: 83 
Integrantes do Grupo de Compras Sustentáveis. 84 
 85 
Encaminhamentos:  86 
 87 
Encaminhamento por setor Responsável 

O site da “Comissão de Sustentabilidade” 

será administrado pelo setor de 

comunicação da UFSC. Sra. Gabriela 

passará o login para o Sr. Leonardo. No 

site será criado um portal do Moodle para 

inclusão de materiais mais pesados. 

Leonardo 

Leitura do PLS e A3P, links para acesso: 

http://pls.ufsc.br/files/2013/08/Relatorio-

Publicado-PLS3.pdf 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-

socioambiental/a3p 

TODOS 

Elaboração de minuta de Memorando a ser 

enviada para a Reitoria mostrando a 

necessidade de mais servidores para ajudar 

com a parte dos resíduos e a criação de um 

setor com FG´s para esse fim. 

Sra. Sara 

Verificação da data com a Reitoria para 

apresentação da situação dos resíduos da 

UFSC para sensibilização. 

CGA 

Incluir os novos representantes da 

comissão de sustentabilidade no e-mail e na 

portaria 

CGA 

 88 
Em seguida, não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, Sra. Gabriela lavrou a  89 
seguinte ata que, se aprovada, será assinada e disponibilizada em meio digital. 90 

 91 
Florianópolis, 16 de abril de 2015. 92 


