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Permanente de Sustentabilidade (CPS),
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A Sra. Gabriela informou que na última reunião esqueceu-se de analisar o
Memorando encaminhado pelo DPAE, portanto a necessidade de uma nova reunião
para finalizar a análise. A Sra. Carolina explicou também que o referido documento foi
analisado pela CGA e as questões que poderiam gerar dúvidas/divergências ou
assuntos que não haviam sido debatidos anteriormente, foram trazidas para a seguinte
reunião.
Passou-se para análise das contribuições recebidas via Memorando:
Contribuição: Equipe DPAE - “Meta 1: De forma prévia à elaboração de projeto é
necessária a criação de Plano Cicloviário (nele poderão ser definidos projetos

prioritários, como adequação de vestiários, ações para melhorar segurança,
campanhas educativas, sistema de aluguel de bicicletas, etc.). Além disso, nesta Meta
podem ser incluídas atividades sem ações predecessoras necessárias que podem
melhorar a circulação de bicicletas, desta forma sugere-se:
Ação 1 - Adequar acessos de não-motorizados do Campus Trindade através de
demarcação com sinalização;
Ação 2 - Adequar bicicletários existentes e ampliar vagas de estacionamento de
bicicletas a partir do Caderno Técnico de Bicicletários;
Ação 3 - Elaborar Plano Cicloviário para o Campus Trindade;
Ação 4 - Elaborar Projeto ou adequar projetos existentes para trechos definidos como
prioritários pelo Plano Cicloviário;
Ação 5 - Implantar Trechos Prioritários definidos pelo Plano Cicloviário.
Ação 6 - Realizar tratativas com PMF para viabilizar a interligação das ciclovias do
Campus Trindade e Unidade Itacorubi.”
Conclusão CPS:
A comissão analisou as ações sugeridas e foi comparando-as com as já
existentes.
A primeira ação “Adequar acessos de não-motorizados do Campus Trindade
através de demarcação com sinalização” foi incluída no Plano já que não constava na
Minuta.
Quanto à segunda ação “Adequar bicicletários existentes e ampliar vagas de
estacionamento de bicicletas a partir do Caderno Técnico de Bicicletários” já constava
no PLS uma similar “Planejar a implantação de paraciclos seguros, em localização e
número adequados, conforme estudo a ser realizado”. A comissão optou em acatar a
sugestão, mas sem vincular ao Caderno técnico de Bicicletários, tendo em vista, que já
subentende-se que a UFSC deva seguir tanto as normas internas, quanto as externas
relacionadas a bicicletários. Teve-se como texto final da ação: “Adequar bicicletários
existentes e ampliar vagas de estacionamento de bicicletas, em localização e número
adequados, conforme estudo a ser realizado.”.
Decidiu-se incluir a terceira sugestão “Elaborar Plano Cicloviário para o Campus
Trindade”, não limitando ao Campus Trindade, a nova ação foi redigida da seguinte
forma: “Elaborar Plano Cicloviário para os Campis da UFSC.”
Com relação à quarta contribuição “Elaborar Projeto ou adequar projetos
existentes para trechos definidos como prioritários pelo Plano Cicloviário”. A ação final
definida pela Comissão ficou: “Elaborar projeto ou adequar projetos existentes para
trechos definidos no Plano Cicloviário.”, decidiu-se por tirar o “prioritários pelo plano”
por entender que podem surgir prioridades ocasionadas por disponibilidade de verbas.
Quanto à ação “Ação 5 - Implantar Trechos Prioritários definidos pelo Plano
Cicloviário.”, considerou-se manter a ação já existente, retirando o trecho “conforme
viabilidade”. A ação ficou da seguinte forma: “Executar os projetos de ciclovia para a
UFSC”. Optou-se por não colocar a palavra “prioritários”, visto que, em certos
momentos há a possibilidade de um Centro ter recurso e ser de seu interesse
implantar um determinado trecho, que poderia não ser prioritário de acordo com o

Plano. Subentende-se também que quando o recurso for da UFSC, deverá ser
priorizado o estabelecido pelo Plano Cicloviário.
Com relação à última sugestão proposta “Realizar tratativas com PMF para
viabilizar a interligação das ciclovias do Campus Trindade e Unidade Itacorubi.”, já
havia uma ação similar na Minuta. A comissão optou por ampliar a ação para todos os
municípios em que a UFSC tem campi, o texto final ficou da seguinte maneira:
“Realizar tratativas com as prefeituras municipais para viabilizar a interligação das
ciclovias (ex. centro do município/Campus, Itacorubi/Campus Trindade)”.
A comissão decidiu também por adicionar mais uma ação ao eixo “Implantar
nas edificações existentes, sempre que possível, pelo menos um vestiário (com
chuveiro) em cada sanitário.”
Contribuição: Equipe DPAE - “Meta "Redução de acidentes de trabalho" são citadas
diversas ações no âmbito de adequar edificações para segurança dos usuários como
atendimento às normativas do Corpo de Bombeiros. Sugere-se que estas ações de
segurança estejam numa nova meta específica, que seria "Garantir adequada
segurança da Comunidade Universitária no que diz respeito às situações de
emergência". Nesta meta específica incluir nova ação "Elaborar Plano de Emergência
para o Campus Trindade" (conforme já está sendo exigido pelo CBMSC vide
IN031/DAT/CBMSC
disponível
em
http://www.cbm.sc.
gov.br/dat/images/
arquivo_pdf/IN/IN_29_06_2014/IN_31.pdf). Neste plano estarão as diretrizes sobre
brigadistas e outros elementos necessários ao Plano. Indica-se desta forma suprimir a
ação 23 "Elaborar programa de brigadistas" pois ela será atendida pelo Plano de
Emergência. Sugerimos também incluir ação "Gerar plantas de saídas de emergência
para edificações da UFSC já aprovadas no CBMSC”, pois é uma ação que não possui
predecessora nem recurso financeiro associado e garantirá que os usuários das
edificações identifiquem facilmente as rotas de fuga quando sinistros ocorrerem.
Conclusão CPS: Diante do exposto, a comissão definiu a criação de uma nova meta
“Adequar em 100% as instalações/edificações da UFSC para garantir adequada
segurança da comunidade universitária no que diz respeito às situações de
emergência.” e incluir nessa meta todas as ações relacionadas às situações de
emergências que estavam na meta relacionada a acidentes. Também foram incluídas
as ações sugeridas pelo DPAE, porém de forma que atenda à todas as unidades da
UFSc, visto que a segurança é essencial para todos: “Elaborar Plano de Emergência
para a UFSC" e “Gerar plantas de saídas de emergência para edificações da UFSC já
aprovadas no CBMSC”.
Concluída a análise das ações a Sra. Carolina lembrou que a próxima reunião da
comissão será no dia 3 de agosto, às 14h. Nessa reunião, provavelmente, uma das
pautas será a criação da Política Ambiental da UFSC. Também lembrou que o prêmio
da A3P de boas práticas relacionadas à sustentabilidade na gestão pública está aberto
até 13 de outubro de 2017, as inscrições podem ser realizadas pelo link:
http://hotsite.mma.gov.br/a3p/.
Sem mais a acrescentar a reunião foi dada por finalizada.

