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Registro de Reunião 
 

Comissão para Coleta 

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

Data: 29/04/16 Horário: 08h30min Nº.: 05 2016 
 

1. Presenças 

Presentes Presentes Presentes 

Gilberto Caye Daudt – PU/DMPI  Renata Pacheco – CGA/ PROPLAN  Luiz Gabriel C. Vasconcelos – Neamb  

Sara Meireles – PGRS UFSC  Branda Vieira – PU/PROAD  Branda Vieira – PU/PROAD  

Matheus Zambon – NuRES/ DEPS Thaianna Cardoso – Bolsista/ PU  Gabriel Maraslis – Estudante/ PU ok 

Patrícia Orsi – DPAE    

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, e que ficou pendente o encaminhamento da ata; 

b) Já estão disponíveis as sínteses temáticas institucional e legal; 
c) Sara informou que teve reunião com nova empresa terceirizara de serviços de limpeza, e percebeu grande motivação da 

empresa; 
d) Sara informou a respeito de encontro que teve com membros da nova gestão UFSC e oportunidade que teve de colocar os 

desafios para implementação do PGRS UFSC para continuidade das ações. 

2 

Pontos de Pauta: 

a) Reflexão individual dos desafios e oportunidades vivenciados na UFSC na perspectiva do eixo temático Educacional e 
Cultural o gerenciamento dos resíduos sólidos recicláveis na UFSC; 

b) Apresentação do Eixo Temático Educacional e Cultural e da 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 educacional e cultural. 

3 

Definições:  

a) Deliberado que não haverá visita as cooperativas e associações de catadores, mas sim serão convidados para 
participação, em reunião do dia 13/05, os funcionários da comcap que presta serviço para a UFSC e conhece a realidade 
dos catadores; 

b) Verificar a necessidade de juntar ou não os eixos institucional e legal, após análise dos membros da comissão; 
c) Solicitar a inserção no edital de chamamento a possibilidade da UFSC pesquisar e aplicar extensão junto ao trabalho das 

cooperativas; 
d) Reforçar a necessidade da presença dos membros da CCSS na próxima reunião, de revisão de eixos e prioridade das 

ações; 
e) Trazer proposta de diagrama de gantt para as ações de CSS;  e 
f) Remanejamento do encontro de estratégias de implementação para o dia 06/05/16 e do encontro de apresentação do 

Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Recicláveis (UFSC Recicla) para o dia 20/05/16. 

 

4. Ações e responsabilidades: 

O que Quem Quando 

1 

Encaminhar material apresentado no encontro 29/04/2015 e registros da reunião; Thaianna 04/05/2016 

Apresentar matriz de ações do eixo educacional e cultural para apreciação da 
comissão; 

Thaianna 04/05/2016 

Encaminhar convites para contribuições externas para o dia 13/05/16; Sara 06/05/2016 

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

Equipe Gestão de 
Resíduos 

20/05/2016 

Encaminhar sugestões e pedidos de alteração deste registro de reunião (por e-mail) Todos 06/05/2016 

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

Todos 11/05/2016 

Refletir e tomar nota de estratégias para a implementação das ações propostas nas 

matrizes de ações e sugerir as prioridades  
Todos 06/05/2016 

 

Próxima Reunião em:  06/05/2016                             Horário:  8h30min                             Local: Sala de reuniões do ático da reitoria II                           

 


