
 

 

Reunião  
Nº 03 

Data:  
12.03.2020 

Horário de início:  
15 h 00 min 

Elaborado por 
Rodrigo 

Revisado por 
Todos 

Horário de término:  
15 h 50 min 

Grupo de Trabalho Água e Efluentes 

Sala física: DINFRA 

Sala virtual: https://mconf.rnp.br/webconf/ufsb-2 

Participantes:  Daniel Gonçalves - danielgoncalves@ufsb.edu.br 

Mariana Sampaio Lemos Costa – msampaiolc@gmail.com 

Ricardo de Araújo Kalid – kalid@ufsb.edu.br 

Rodrigo Brito - rodrigobrito@ufsb.edu.br 

 

Pauta proposta: 

1. Discutir início das atividades; 

2. Apresentação de modelos de Plano de Logística Sustentável (PLS) de outras instituições; 

3. Discutir cronograma de elaboração da parte que trata de Água e Efluentes do PLS da UFSB; 

4. O que houver. 

 

Item Informes, acompanhamentos e deliberações 

1.  Foi realizada a visita as obras do CJA, os membros que participaram foram: Daniel, Kalid, Nacisio e 
Rodrigo.  

2.  Rodrigo informou que enviou documento ao Grupo de Trabalho Sistema de Gestão, sugerindo a 

adoção do sistema AGUAPURA VIANET para a UFSB, contudo, até o momento não houve retorno. 

3.  Rodrigo informou enviou o e-mail a coordenadora de sustentabilidade informando sobre comunicação 

sobre o sistema AGUAPURA VIANET com o Grupo de Trabalho Sistema de Gestão. Ela informou que 

estará registrando essas comunicações entre os grupos e sugeriu que tentássemos uma reunião com o 

grupo. 

4.   Daniel sugeriu que fosse acrescentado no PLS o trabalho realizado pela UFSB em conjunto com o 

Comitê de Bacias da região. 

 

  Descrição e ação Responsável Prazo Rep 

1.  Divisão dos temas entre os participantes do grupo. Mariana, 
Rodrigo, Hercules, Daniel, Kalid e Dalliane informaram as 
áreas que atuarão, resta os demais. 

Todos 20/02/20 3 

2.  Apresentação do cronograma para acompanhamento do 
trabalho grupo. 

Rodrigo 20/03/20 1 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmconf.rnp.br%2Fwebconf%2Fufsb-2


 

 

3.  Reunião extraordinária para apresentação do capitulo da 
dissertação de Rodrigo que poderá ser aproveitada como 
parte do trabalho a ser desenvolvido por este GT. 

Rodrigo 20/03/20 0 

4.  Próxima reunião, 15 h Todos 26/03/20 0 


