
Comissão para Coleta Seletiva Solidária da UFSC – CCSS      Versão 01. Atualizada em: 29/04/2015 

 

Registro de Reunião 
 

Comissão para Coleta 

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

Data: 15/04/16 Horário: 08h30min Nº.: 04 2016 
 

1. Presenças 

Presentes Presentes Presentes 

Gilberto Caye Daudt – PU/DMPI  Renata Pacheco – CGA/ PROPLAN Paula Kawahara – Estudante/PU 

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

Milton Bech – CCA  Thaianna Cardoso – Bolsista/ PU  Gabriel Maraslis – Estudante/ PU 

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) Já está disponível no espaço virtual do google drive a minuta do regimento interno para apreciação e contribuição; e 

c) Portaria de oficialização da Comissão para Coleta Seletiva Solidária na UFSC já foi emitida pelo gabinete da reitoria,e 
estará disponibilizada no drive. 

2 

Pontos de Pauta: 

a) Reflexão individual dos desafios e oportunidades vivenciados na UFSC na perspectiva dos eixos temáticos infraestrutura e 
legal para o gerenciamento dos resíduos sólidos recicláveis na UFSC; 

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

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

d) Síntese e discussão do esboço preliminar da matriz de ações do tema infraestrutura e legal. 

3 

Definições:  

a) Deliberado que as sugestões ao regimento serão trabalhadas de forma online; 

b) Mais uma semana para proposição de sugestões para a matriz de ações do eixo estrutural; 

c) Indicação de representante e suplente do colegio de aplicação não ocorreu; 

d) Sara deverá buscar um encontro com a próxima gestão para apresentar os trabalhos da CCSS; e 

e) Próximo encontro será feriado, portanto 29/04/2016 fica agendada a reunião subsequente. 

 

4. Ações e responsabilidades: 

O que Quem Quando 

1 

Encaminhar material apresentado no encontro 15/04/2015 e registros da reunião; Thaianna 27/04/2016 

Apresentar matriz de ações do eixo Institucional e Legal para apreciação da 
comissão; 

Thaianna 27/04/2016 

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 

29/04/2016 

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 05/05/2016 

Encaminhar sugestões e pedidos de alteração da matriz de ações dos eixos 
Institucional e Legal (por e-mail) 

Todos 05/05/2016 

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

Educacionais do gerenciamento dos resíduos sólidos recicláveis da UFSC 
Todos 29/04/2016 

 

Próxima Reunião em:  29/04/2016                             Horário:  8h30min                             Local: Sala de reuniões do ático da reitoria II                           

 


