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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE 

CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 

TELEFONE: (48) 3721-4202                 

ATA da reunião Comissão Sustentabilidade 

 

Ata da Reunião da Comissão de Sustentabilidade (CS), 

realizada no dia 19 de março de 2015, às 9 horas e 10 

minutos, na sala de reuniões da Reitoria II. 

 

Estavam presentes seguintes membros: 1 

NOME E-MAIL UNIDADE 

José Fabris j.fabris@ufsc.br DMPI 

Elizabete T. Gomes e.gomes@ufsc.br CCP/ DDP/ SEGESP 

Carolina Assis Fernandes Ferreira carolina.fernandes@ufsc.br CGA/ PROPLAN 

Renata Martins Pacheco renata.mp@ufsc.br CGA/ PROPLAN 

Gabriela Mota Zampieri gabriela.zampieri@ufsc.br CGA/ PROPLAN 

Fernando Soares Pinto Sant’Anna f.santanna@ufsc.br ENS/ CTC 

CGA/PROPLAN 

Leonardo A. Reynaldo leonardo.reynaldo@ufsc.br CDPU/ DGC 

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

Carlos Alberto Rodrigues carlos.alberto@ufsc.br DAS/SEGESP 

Igor Polla Marcelino igorpolla@gmail.com CGA/UFSC 

Irvando Speranzini irvando.speranzini@ufsc.br EE/DPAE 

Leila da Silva Cardozo leila.cardozo@ufsc.br COPAE/DPAE 

Camila Poeta Mangrich camila.poeta@ufsc.br COPLAN/DPAE 

Rodrigo Gonçalves rodrigo.goncalves@ufsc.br SETIC/PROPLAN 

Obs: Ana e Marina não estiveram presentes, pois estavam de férias. Nailor justificou ausência. 2 

 3 

A reunião foi presidida pelo Prof. Fernando, Presidente da Comissão de 4 

sustentabilidade, o qual começou os trabalhos apresentando a pauta da reunião:  5 

1.  Função da Comissão de Sustentabilidade; 6 

2.  Definir a Agenda de Reuniões; 7 

3.  Plano de Logística Sustentável – PLS e Agenda Ambiental na Administração Pública - 8 

A3P 9 

O Prof. Fernando apresentou as funções da comissão estabelecidas na Portaria de 10 

constituição da comissão, destacando atuar como comissão gestora do PLS e da A3P e 11 

promover ações/programas de sustentabilidade dentro do ambiente institucional da UFSC. Em 12 

seguida fez uma breve apresentação dos programas de sustentabilidade do governo federal 13 
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(PLS e A3P). Em seguido solicitou que os presentes se manifestassem sobre como entendiam 14 

ser o papel dessa comissão. 15 

O Sr. Irvando comentou o uso de lâmpadas LED como alternativa mais sustentável para 16 

a UFSC em lugar das lâmpadas atuais. As lâmpadas LED apresentam-se como a nova 17 

tendência nessa área, principalmente nas áreas internas, com vantagens em relação às 18 

demais alternativas. A Srª Leila sugeriu testar as lâmpadas LED no novo prédio do CCE ao 19 

invés da BU, como havia ficado anteriormente definido em reunião com a PROPLAN, uma vez 20 

que no prédio do CCE é necessário fazer somente um aditivo de obra, sendo mais rápido, 21 

menos complexo, mais barato e com menos riscos que fazer a troca de todas as luminárias da 22 

BU. Reforçou-se a importância de todas as áreas estarem integradas e articuladas para se 23 

atingir objetivos ligados à sustentabilidade. 24 

O Sr. Irvando perguntou se os membros tinham informações sobre as vantagens e 25 

problemas em relação à instalação de poços no Campus Trindade. Vários presentes 26 

comentaram que havia impedimentos legais para a perfuração de poços e que esta inciativa já 27 

havia sido concretizada em anos anteriores. A água obtida no Campus Trindade através de um 28 

poço experimental era muito rica em ferro, exigindo tratamento oneroso para se tornar potável.   29 

A Srª Leila comentou sobre a importância de definir as responsabilidades sobre o ciclo 30 

de vidas das edificações e relatou que faltam diretrizes sobre o uso das edificações e 31 

pequenas reformas. Em alguns casos, as reformas e alterações de leiaute das edificações as 32 

tornam inseguras em caso de incêndios.  33 

Foi falado que seria interessante incluir alguém do Patrimônio, da Fiscalização de Obras 34 

e do Orçamento na CS. A Srª Gabriela sugeriu que o planejamento antecede o orçamento, 35 

então seria melhor chamar alguém de lá. 36 

Seguiu-se uma discussão sobre o uso da água na UFSC e o Prof. Fernando comentou 37 

que o RU e o HU seriam importantes candidatos para projetos de uso consciente e reuso de 38 

água, por serem os maiores consumidores. 39 

 A Srª Leila sugeriu que cada membro do CS fizesse um breve comentário das iniciativas de 40 

sustentabilidade em seu respectivo setor de atuação, o que vou acatado por todos: - Srª. Sara 41 

(PU): está elaborando o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da UFSC. 42 

- Sr. Leonardo (DGC): planeja repassar/divulgar as ações de sustentabilidade para a 43 

comunidade de UFSC, que considera importante para a sua efetividade. 44 

- Sr. José Fabris (DMPI): tem procurado incluir critérios de sustentabilidade em suas ações 45 

como por ex. substituição de telhas de amianto por outras de material inerte e no controle dos 46 

vazamentos. Tem preocupação com o descarte dos resíduos. 47 

- Srª. Camila (COPLAN): a equipe da COPLAN está atenta em relação aos aspectos 48 

ambientais dos prédios e de seu entorno. Elaborou metodologia para execução do Plano 49 

Diretor que passará pela análise e aprovação do CUn  Comentou a importância de integrar o 50 

plano diretor às ações da comissão de sustentabilidade. 51 

- Srª Leila (DPAE): comentou que diversos itens de sustentabilidade já são incorporados às 52 

edificações por exigência da legislação pertinente como aquecimento solar, captação de água 53 

de chuva para reuso, etc. Alguns prédios da UFSC já possuem selo de sustentabilidade.  54 
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- Sr. Irvando (DEE): vem trabalhando com avaliação novas lâmpadas de iluminação com 55 

melhor relação iluminação/consumo energético, além do monitoramento do uso da água e 56 

energia da universidade. 57 

- Sr. Rodrigo (SETIC): tem buscado a eficiência energética nos equipamentos de informática 58 

que especifica, como eficiência energética e garantia de cinco anos nos equipamentos que 59 

adquire. Enfrenta problemas no recolhimento dos equipamentos. Informou que se ressente de 60 

falta de uma política de gestão de computadores, em termos de energia e instalação de 61 

softwares.  62 

- Srª Elizabeth (DDP/SEGESP): comentou que a secretaria tem planos de elaborar um 63 

programa de capacitação voltado à sustentabilidade, mas, por enquanto, dedicam-se a 64 

alternativas mais pontuais. A CGA comprometeu-se em auxiliar o setor de capacitação na 65 

criação de conteúdo para o curso obrigatório dos servidores públicos. 66 

- Sr. Carlos (DAS/SEGESP): está trabalhando questões relativas ao acompanhamento médico 67 

dos servidores, englobando a questão ocupacional, segurança do trabalho e exames 68 

periódicos. 69 

- Srª Gabriela (CGA): a equipe da CGA (Prof. Fernando, Srª Carolina, Srª Renata e o 70 

Acadêmico Igor) vem trabalhando com projetos voltados aos problemas mais urgentes 71 

identificados: Gestão de Resíduos Químicos, Levantamento topográfico do Manguezal do 72 

Itacorubi, Monitoramento hidrológico do Campus de Joinville, Compras sustentáveis, 73 

Recuperação do Bosque do CFH e representação em conselhos.  Prof. Fernando comentou 74 

que na sua percepção a CGA está voltada para a promoção de ações de sustentabilidade e 75 

não deve fazer parte de processos administrativos de rotina. Esta liberdade de ação é que 76 

garante condições de atuar e apoiar os vários departamentos administrativos da UFSC. A Srª 77 

Carolina vai aprofundar seus conhecimentos nos critérios para construções sustentáveis. 78 

 79 

Deliberações: 80 

- Deliberou-se que as reuniões do CS acontecerão nas terceiras quintas-feiras de cada mês, 81 

às 9h00 da manhã. Caso haja um feriado, a reunião será antecipada para a segunda quinta-82 

feira do mês. 83 

- As pautas devem ser definidas previamente antes de cada reunião, buscando objetividade.  84 

- A CS será responsável pela revisão anual do o Plano de Logística Sustentável (PLS).  85 

 86 

- Pauta da próxima reunião (16/04/2015): Apresentação da Srª Sara sobre a questão dos 87 

resíduos sólidos do campus David F. Lima da UFSC, em especial o seu plano de 88 

gerenciamento de resíduos sólidos. 89 

 90 

Encaminhamentos:  91 

 92 

Encaminhamento por setor Responsável 

Listar, sucintamente, as iniciativas 

sustentáveis que vêm sendo praticadas pelo 

TODOS 
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seu setor ou/e as que teriam relação com a 

sustentabilidade. Enviar relato para o e-mail: 

gestaoambiental@contato.ufsc.br 

Leitura do PLS e A3P, links para acesso: 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-

socioambiental/a3p 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-

socioambiental/a3p 

TODOS 

Complementação e sugestão das perguntas 

que serão encaminhadas por e-mail a 

respeito do plano de comunicação do 

Programa UFSC Sustentável. 

TODOS 

Verificar a possibilidade de incluir os 

membros da comissão na Rede A3P 

CGA 

Analisar necessidade de incluir na comissão 

representantes do Dpto de Patrimônio, do 

Dpto de Planejamento e do Dpto de 

Fiscalização de Obras. 

CGA 

Verificar a possibilidade de testar as 

lâmpadas no prédio do CCE ao invés da BU. 

Irvando/Fabris/Leila 

Criação de site para a Comissão de 

Sustentabilidade 

CGA 

Em seguida, não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, Gabriela e Renata lavraram a  93 

seguinte ata que, se aprovada, será assinada e disponibilizada em meio digital. 94 

 95 

Florianópolis, 19 de março de 2015. 96 


