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Registro de Reunião 
 

Comissão para Coleta 

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

Data: 01/04/16 Horário: 08h30min Nº.: 03 2016 
 

1. Presenças 

Presentes Presentes Presentes 

Gilberto Caye Daudt – PU/DMPI Luiz Gabriel Catoira Vasconcelos – NeAmb Mauro Dutra – PU/PROAD 

Sara Meireles – PGRS UFSC Maria Gabriela Knapp  – Estudante Branda Vieira – PU/PROAD 

Milton Bech – CCA Thaianna Cardoso – Bolsista/ PU Matheus M. Zambon – DEPS/ CTC 

Patrícia Orsi – DPAE Daniela Caniçali Martins Pinto – AGECOM  
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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) Já está disponível no espaço virtual do google drive a seleção de artigos científicos om experiências em coleta seletiva 
solidária em IES; e 

c) Sara Meireles já encaminhou minuta da portaria de oficialização da Comissão para Coleta Seletiva Solidária UFSC  ao 
gabinete da reitoria, que encaminhou para PROAD e PU para apreciação e aguarda andamento. 

2 

Pontos de Pauta: 
a) Discussão coletiva do esboço da matriz de ações do eixo estrutural; e 

b) Discussão coletiva Síntese para elaboração da matriz de ações. 

3 

Definições:  

a) Solicitou-se ajuste no cronograma inicial para apresentação do esboço do regimento da CCSS em próximo encontro 
presencial; 

b) Definiu-se que devido a portaria de oficialização da CCSS já ter sido encaminhada, os interessados em participar dos 
encontros da comissão participarão em condição de convidados; 

c) Definiu-se que o trabalho da CCSS originará o documento intitulado “Plano de Coleta Seletiva Solidária”; 

d) Contar-se-á os prazos para a realização das ações propostas, por esta comissão, a partir da publicação oficial do Plano de 
Coleta Seletiva Solidária; 

e) Preconiza-se por esta comissão mudanças estruturais progressivas com o objetivo de oportunizar transformações perenes 
para um modelo de gerenciamento de resíduos mais adequado para a UFSC; 

f) Definiu-se que os prazos e ordem de priorização da implementação das  ações do Plano de Coleta Seletiva Solidária serão 
estabelecidos, conforme cronograma desta comissão, após o trabalho com as matrizes dos eixos temáticos; 

g) Fica a critério desta comissão a necessidade de reagrupamento de ações em eixos temáticos distintos dos pré-definidos 
em encontro inicial, ou ainda o estabelecimento de um outro modelo de trabalho mais adequado, em caso de não 
atendimento a realidade observada durante o processo da CCSS; 

h) Resolve-se que as  estratégias de implementação para o cumprimento das ações de CSS devem ser incorporadas como 
elemento textual do documento “Plano de Coleta Seletiva Solidária”; e 

i) Determina-se o prazo de quatro semanas, contadas a partir deste encontro, para apresentação de estudo com proposta de 
cenários infraestruturais para adequação da UFSC para o funcionamento da CSS no campus trindade. Considera-se que o 
estudo deve contemplar as etapas: estimativas de geração, atividades de limpeza interna e externa (manutenção do 
sistema), formas de acondicionamento, locais de armazenamento, modelo de coleta e transporte de materiais, controle da 
destinação dos materiais e orientações para seleção de cooperativas ou associações de catadores de materiais recicláveis 
para a determinação de critérios mínimos de operação na UFSC. E outros desdobramentos que estejam relacionados ao 
bom funcionamento do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos recicláveis que por ventura não tenham sido 
mencionados. 

 

4. Ações e responsabilidades: 

O que Quem Quando 

1 

Encaminhar material apresentado no encontro 01/04/2015 e registros da reunião Thaianna 06/04/2016 

Apresentar matriz de ações do eixo estrutural para apreciação da comissão Thaianna 06/04/2016 
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Providenciar e apresentar minuta de regimento aos membros da comissão Thaianna 15/04/2016 

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

Consulta a cooperativas ou associações de catadores de materiais recicláveis para 
verificar condições infraestruturais para atendimento de CSS da UFSC 

Luiz Gabriel e Maria 
Gabriela 

22/04/2016 

Apresentação do Estudo de Logística e Infraestrutura para implementação da CSS 
na UFSC 

Equipe Gestão de 
Resíduos 

06/05/2016 

Encaminhar sugestões e pedidos de alteração deste registro de reunião (por e-mail) Todos 14/04/2016 

Encaminhar sugestões e pedidos de alteração da matriz de ações do eixo estrutural 
(por e-mail) 

Todos 14/04/2016 

Refletir e tomar nota das problemáticas e soluções para questões Institucionais e 

Legais do gerenciamento dos resíduos sólidos recicláveis da UFSC 
Todos 15/04/2016 

 

Próxima Reunião em:  15/04/2016                             Horário:  8h30min                             Local: Sala de reuniões do ático da reitoria II                           

 


