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ATA N.º 8/2016

Ao vigésimo segundo dia do mês de junho de dois mil e dezesseis, realizou-se a reunião
extraordinária do Conselho do Instituto de Letras e Artes, às 15 horas, na sala do Miniauditório
do ILA, Bloco 01, CAIC II. Fizeram-se presentes à reunião os Conselheiros: Adriana de
Oliveira Gibbon, Alessandra Ávila Martins, Dulce Cassol Tagliani, Eliana da Silva Tavares,
Eliane Misiak, Elisabete Andrade Longaray, Luciana Pilatti Telles, Marcelo Roberto Gobatto,
Mairim Linck Piva, Mauro Nicola Póvoas e Michele Ferreira Fanke. Justificada a ausência:
Alessandro Morales Ebersol e Artur Emílio Alarcon Vaz. Ausentes: Daniele Corbetta Piletti e
Lúcia Lovato Leiria. Afastados: Adriana Moreira Silveira e Cláudia Teixeira Paim. Sem
representação a Pós-Graduação stricto sensu do Programa de Pós-Graduação em História da
Literatura e os Diretórios Acadêmicos de Letras e de Artes. Convidados: Cleber Palma Silva.
Iniciou-se a reunião com a apresentação do coordenador da Secretaria Integrada de Gestão
Ambiental (SIGA), Cleber Palma Silva, o qual veio divulgar o Sistema de Gestão Ambiental da
FURG (SGA-FURG) e a Política Ambiental da FURG para o Instituto de Letras e Artes. Após,
o senhor Cléber apresentou a forma de implantação, o objetivo e a estrutura do Sistema de
Gestão Ambiental (SGA) na universidade. De acordo com o secretário, o SGA está
estruturado em quatro níveis: Comitê Diretor (CD-SGA), Secretaria Integrada de Gestão
Ambiental (Siga), Agentes de Gestão Ambiental (AGAs) e Fórum Ambiental. Além disso,
apresentou a Política Ambiental da FURG, através da Resolução nº 32/2014, do Conselho
Universitário. Posteriormente, mencionou a questão da sustentabilidade; expôs algumas
licenças ambientais, concedidas à FURG pelos órgãos ambientais para consolidar as obras
dos prédios nos campi e, também, comentou sobre a gestão de resíduos perigosos na
universidade. Por fim, mencionou a importância da candidatura e eleição para concorrer a
uma das vagas no Comitê Diretor (CD-SGA), e a necessidade da escolha, de pelo menos um
docente ou técnico em administração, para participar como Agente de Gestão Ambiental
(AGAs), o qual será um elo entre a unidade e o SIGA, garantindo, assim, uma melhor atuação
do sistema dentro da universidade. Além disso, salientou que a indicação do representante da
unidade tem que ser feita até o dia 30 de junho. Sendo assim, a senhora Presidente disse que
o ILA está a disposição e colaborará para que o sistema e a política da FURG continuem
sendo implementados da melhor maneira possível. Mencionou que aguardará o documento
solicitando a indicação do membro e, então, encaminhará a indicação. Nada mais havendo a
tratar, a senhora Presidente encerrou a reunião. Esta ata será disponibilizada a todos, para
apreciação, e será submetida à votação para aprovação na próxima reunião ordinária. A ata
foi redigida por mim, Josiane dos Santos Farias que secretariei a reunião, e assinada pela
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senhora Presidente, Dulce Cassol Tagliani. Este documento é autenticado eletronicamente no
sistema Sedoc.
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