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ATA da reunião sobre o PLS 2013-2014 
 

Ata da Reunião sobre a Comissão do PLS, realizada 
no dia 25 de setembro de 2014, às 14 horas e 20 
minutos, na sala de reuniões da Reitoria II. 
 

Estavam presentes as seguintes pessoas: 

NOME E-MAIL UNIDADE 
Patric da Silva Ribeiro patric.ribeiro@ufsc.br CCP/SEGESP 

Carlos Alberto Rodrigues carlos.alberto@ufsc.br DAS/ SEGESP 
Fernando S.P. Santana f.santana@ufsc.br ENS/ CTC 

Ana Paula Peres ana.peres@ufsc.br DPC/ PROAD 
Anna Cecília Amaral Petrassi a.petrassi@ufs.br DPGI/ PROPLAN 

Carolina A. F. F carolina.fernandes@ufsc.br Gestão Ambiental/ PROPLAN 
Tatiana de S. Mattos tatiana.s.mattos@grad.ufsc.br Est. Gestão Ambiental/ 

PROPLAN 
Gabriela Mota Zampieri gabriela.zampieri@ufsc.br Gestão Ambiental/ PROPLAN 
Renata Martins Pacheco renata.mp@ufsc.br Gestão Ambiental/ PROPLAN 

Igor Polla Marcelino igorpolla@gmail.com Est. Gestão Ambiental/ 
PROPLAN 

Nailor Novaes Boianovsky nailor.novaes@ufsc.br Prefeitura Universitária 
Luiz Antonio Zenni luiz.zenni@ufsc.br DPAE/ COPLAN/PROPLAN 

Irvando Luiz Speranzini irvando.speranzini@ufsc.br DPAE/ DEE/PROPLAN 
Leonardo A. Reynaldo leonardo.reynaldo@ufsc.br DGC/ CDPV 

Sara Meireles sara.meireles@ufsc.br PU/ PROAD 

A reunião foi conduzida pelo setor de Gestão Ambiental, onde Gabriela começou os trabalhos e 
convidou a mim Tatiana Mattos para secretariar e redigir a ata. Inicialmente, apresentou-se a pauta da 
reunião que visava deliberar os seguintes assuntos: 
 
1. Objetivo da formação da Comissão do PLS; 
 
2. Discussão sobre o desenvolvimento de ações sustentáveis na UFSC, bem como a disseminação de 
uma cultura sustentável no campus; 
 
3. Importância do Plano de Logística Sustentável; 
 
4. Definição da sistemática da comissão. Frequência, temáticas e duração das reuniões. 
 

Anteriormente às discussões sobre a pauta, cada um dos presentes apresentou-se e foi 
ressaltada a importância de cada um para a comissão. Entendeu-se que um representante do Setic e do 
DMPI também seriam importantes para a comissão. 
 

Posteriormente, Gabriela passou ao primeiro ponto de pauta, explicando que, além de uma 
compromisso institucional, a constituição da Comissão do Plano de Logística Sustentável (PLS) é uma 
obrigação legal instituída pela IN nº 10 de 12/11/2012. Em seu artigo 6º a IN apresenta que entre as 
funções da comissão está o monitoramento, a avaliação e a revisão do PLS. Ademais, a comissão 
também poderia emitir recomendações à Reitoria com relação às questões de sustentabilidade da UFSC 
e as diretrizes nestas. Ressaltou-se ainda que cada um, dos convidados a fazer parte da comissão, teria 



 2 

importância fundamental para a consolidação do Plano, pois dentro das suas atribuições poderia ajudar 
na implantação do proposto pelo Plano e na disseminação das ideias desse. 

 
Quanto ao segundo tópico, falou-se sobre a importância da sustentabilidade dentro da UFSC, 

uma vez que essa consome e gera resíduos em grande quantidade. Além disso, o professor Fernando 
falou sobre a construção de uma política de estado que responsabilizaria a UFSC no sentido de tomar 
medidas quanto aos impactos ambientais por ela causados. Complementou enfatizando a importância de 
cada um dos presentes com papéis de grande influência e de atitude em prol da sustentabilidade da 
Universidade Federal e da inclusão de requisitos ambientais em compras e contratações na 
Universidade Federal. 

 
Anna Cecília, incentivada pelo professor Fernando, mostrou a necessidade de haver um planejamento 
que visa solucionar problemas tanto de curto prazo quanto os que longo. Além disso, Renata trouxe a 
possibilidade do uso da ferramenta Matriz GUT como complemento. Irvando e Zenni falaram da 
importância de quantificar e criar indicadores a fim de facilitar a divulgação e visualização das 
modificações ocorridas. 
 

Nada mais havendo a tratar sobre o item segundo da pauta, passou-se ao item terceiro. Ana 
Cecília, que participou da produção do PLS, afirmou a indispensabilidade do documento, por nortear o 
novo processo e por conter o levantamento de “tudo” o que se passou na UFSC no ano de 2013. 
Lembrou que por se tratar de algo consistente e ser aprovado em Brasília, o PLS possibilitou a entrada 
da universidade na A3P. Finalizou dizendo que o Plano pode ser considerado como um diagnóstico e, 
por isso, a necessidade de aprofundar o documento. Assim, surgiu uma proposta de gerar um programa 
que visa tornar o novo Plano mais institucional, cuja sugestão de nome foi UFSC Sustentável, tomando 
por base o USP Sustentável, criado pelo professor e prefeito da USP, Prof. Dr. Arlindo Philippi Jr. Ficou 
como sugestão que se pesquisasse sobre o programa USP Sustentável para ver a possibilidade de sua 
adequação à UFSC. 
 

Não havendo mais do que se tratar sobre o item terceiro da pauta, deu-se início ao quarto e 
último item da reunião. Em concordância com os demais presentes, definiu-se que as próximas reuniões 
da provável comissão terão como temas, de maneira específica, o desmembramento do PLS em tópicos 
a serem discutidos. Cada tópico deverá ser apresentado por um dos representantes na primeira hora da 
reunião, para em seguida abrir discussão sobre a atualização do Plano anterior. Assim, ficou definida a 
data de 23/10/14 para a próxima reunião, com a temática de Resíduos Sólidos, a fim de auxiliar a Engª. 
Sara Meireles no desenvolvimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da UFSC. Definiu-
se também que as reuniões serão realizadas uma vez por mês, com duração prevista de duas horas. 
Gabriela informou que nas próximas semanas será emitida portaria nomeando a todos para a comissão. 
 

Outras reuniões foram marcadas para os dias:  
• 02/10/14 das 14h às 16h – Verificação do PDI e Estruturação do Programa UFSC Sustentável 
• 06/10/14 às 9h – Definição do Programa de Comunicação com a Equipe de Comunicação da 

UFSC. 
 
Em seguida, não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, para constar, eu, Tatiana de S. Mattos, 
Estagiária da Gestão Ambiental, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada e disponibilizada 
em meio digital. Florianópolis, 3 de maio de 2012. 
 


