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Registro de Reunião 
 

Comissão para Coleta 

Seletiva Solidária UFSC 
Local: Sala de reuniões do ático da reitoria II 

Data: 18/03/16 Horário: 08h30min Nº.: 02 2016 
 

1. Presenças 

Presentes Presentes Presentes 

Renata Martins Pacheco - CGA Luiz Gabriel Catoira Vasconcelos - NeAmb Mauro Dutra – PU/PROAD 

Sara Meireles – PGRS UFSC Maria Gabriela Knapp  – Estudante Mônica Mª Luna – DEPS/ CTC 

Daniela Maciel – Estudante Voluntária Thaianna Cardoso – Bolsista/ PU Matheus M. Zambon – DEPS/ CTC 

Patrícia Orsi – DPAE  Daniela Caniçali Martins Pinto - AGECOM  

1 
2. Pauta 

 Assunto Assunto Assunto 

1 Pendências da última reunião 2 Pontos de Pauta 3 Definições 

 

3. Debate dos assuntos 

Nº  Assuntos 

1 

Pendências da última reunião:  
a) Thaianna Cardoso informou e confirmou com os presentes o recebimento do e-mail encaminhado com registro do encontro 

anterior; 

b) Foi criado espaço virtual no google drive para compartilhamento e memórias da CCSS; e 

c) Sara Meireles já encaminhou minuta da portaria de oficialização da Comissão para Coleta Seletiva Solidária UFSC ao 
gabinete da reitoria e aguarda publicação. 

2 

Pontos de Pauta: 
a) Reflexão individual dos desafios e oportunidades vivenciados na UFSC na perspectiva da infraestrutura disponível para o 

gerenciamento dos resíduos sólidos recicláveis da UFSC; 

b) Apresentação do Eixo Temático Infraestrutura com a síntese das experiências de IES que trabalham a CSS em seus 
campi; 

c) Apresentação do diagnóstico do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos realizado para o PGRS da UFSC e 
sugestões de ações para solução dos problemas apontados; 

d) Compartilhamento das reflexões individuais para o grande grupo; e 

e) Síntese para elaboração da matriz de ações. 

3 

Definições:  

a) Solicitou-se ajusto no cronograma inicial pela necessidade de segundo encontro para tratar o tema estratura; e 

b) Definiu-se que o grupo de mediação ficará responsável pela elaboração do esboço da matriz de ações do tema estrutura 
para ser trabalhada e aprovada em próximo encontro. 

 

4. Ações e responsabilidades: 

O que Quem Quando 

1 

Encaminhar material apresentado no encontro 18/03/2015 e registros da reunião Thaianna 23/03/2016 

Disponibilizar artigos selecionados que originaram a síntese das experiências das 
IES  

Thaianna 23/03/2016 

Apresentar o esboço da matriz de ações Thaianna 30/03/2016 

Providenciar e apresentar por e-mail minuta de regimento aos membros da 
comissão 

Thaianna 01/04/2016 

Indicar pessoa do colégio aplicação disponível para participação na CCSS Profa. Marina Soligo 18/03/2016 

Encaminhar sugestões e pedidos de alteração deste registro de reunião e síntese 
disponibilizada por e-mail 

Todos 31/03/2016 

Refletir e tomar nota de sugestões em complemento ao esboço da matriz de ações 

do tema estrutura 
Todos 01/04/2016 

 

Próxima Reunião em:  01/04/2016                             Horário:  8h30min                             Local: Sala de reuniões do ático da reitoria II                           

 


