EESC·USP
Escola de Engenharia ele São Carlos
Assistência Técnica Administrativa

PORTARIA Nº 62/2015

Dispõe sobre a Comissão USP Recicla

Paulo Sergio Varoto, Diretor da Escola de Engenharia de São Carlos da
Universidade de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Artigo

1º -

A Comissão USP Recicla da Escola de Engenharia de São Carlos tem o objetivo

de atuar na educação ambiental e na gestão de resíduos sólidos.

Artigo 2° - As atividades da Comissão USP Recicla serão coordenadas pela Comissão

Assessora para Gestão da Qualidade e Produtividade (CAGQP) da EESC.

Artigo 3° - São atribuições da Comissão USP Recicla:

1 - Elaborar seu Regimento Interno, no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da sua
instalação;
11 - Propor políticas para a gestão de resíduos na EESC;
111 - Estimular da comunidade EESC a incorporar valores, atitudes e comportamentos
ambientalmente adequados, em especial à minimização na geração de resíduos;
IV - Incentivar a comunidade EESC a incorporar boas práticas socioambientais;
V - Colaborar para o estabelecimento de políticas de conservação, recuperação, melhoria
do meio ambiente e da qualidade de vida na EESC, no seu entorno e interfaces;
VI - Promover a consolidação do processo de gestão compartilhada e integrada de
resíduos na EESC, tornando-o exemplo de boas práticas para a sociedade;
VII - Apoiar e fomentar a promoção de iniciativas socioambientais que articulem aspectos
de pesquisa, ensino, extensão e gestão;
VIII - Comunicar os resultados alcançados à CAGQP.

Artigo 4° -A Comissã o USP Recicla t e rá s ua composição desig nada em Porta ria espe cífica.
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Artigo 5° - A Comissão USP Recicla será presidida por um de seus membros, designado
pelo Diretor.

Artigo 6º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando-se a
Portaria 85/2013 e disposições em contrário.

São Carlos, 19 de maio de 2015.
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Paulo Sergio Varoto
Diretor
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