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Aos Srs. Diretores de Unidades de Ensino, Órgãos Administrativos, Pró-Reitorias, Secretarias 

Assunto: redução de resíduos na UFG 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 
23070.032387/2019-53. 

  

Senhores Diretores, 

  

   Tendo em vista a atual crise orçamentária em nossa instituição, bem 

como, as diretrizes estabelecidas na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a falta de 

contratos com empresas para coleta de resíduos comuns (orgânicos) e perigosos 

(biológicos e químicos), e a permanente busca por uma UFG cada vez mais 

sustentável, teremos que adotar medidas imediatas visando a redução, a 

segregação e a reciclagem desses materiais. 

   A principal estratégia é a redução imediata da geração e da coleta de 

resíduos comuns, de hoje até o final deste ano, em 50% da quantidade depositada 

atualmente em nossos coletores/contêineres. A meta para o início de 2020 é reduzir 

a 30% da atual quantidade de resíduos gerados, objetivando uma redução 

progressiva até zerar essa conta. 

   A redução a ser alcançada dependerá de ações de segregação na 

origem dos resíduos recicláveis e dos não recicláveis. E só conseguiremos ter um 



adequado manejo desses resíduos a partir do engajamento de todas as unidades e 

órgãos envolvidos. 

   Estamos negociando com as cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis para ampliar o recolhimento desses resíduos nos edifícios, em 

atendimento ao Decreto 5.940, de 25/10/2006, que institui a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública 

federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação. Outras ações, como 

a compostagem de materiais resultantes de podas vegetais estão em andamento. 

   Para tornar efetiva essa ação, torna-se necessário neste momento fazer 

um inventário dos resíduos da UFG em Goiânia. Encaminhamos em anexo um 

formulário - doc. SEI 0875532 e um questionário - doc. SEI 0875540, a ser 

preenchido por cada unidade de ensino, órgão administrativo, Pró-Reitoria e 

Secretaria - incluindo os setores subordinados respectivos. Os arquivos em 

formato Excel e Word serão encaminhados em e-mail para preenchimento. 

   Esses documentos deverão ser preenchidos no período de duas 

semanas consecutivas: 09 a 13/09 e de 16 a 20/09, com o retorno imediato à 

SEINFRA/UFG no limite máximo até o dia 25/09/19. 

Colocamos a equipe da Diretoria de Meio Ambiente da SEINFRA/UFG à disposição 

para retirar dúvidas quanto à coleta e o preenchimento de dados: ligar nos ramais 

6303 ou 6477, com Gleidson ou José Maurício. 

   Contamos com o comprometimento de todas as unidades de ensino e 

órgãos administrativos para o alcance desses objetivos. As críticas e sugestões de 

boas práticas são bem-vindas.  

                             Atenciosamente,  

Marco A. Oliveira 

Secretário SEINFRA/UFG 

  

 



 

Documento assinado eletronicamente por Marco Antonio De Oliveira, Diretor, em 
05/09/2019, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, 
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no 
site https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_
acesso_externo=0, informando o código verificador 0875544 e o código CRC 7D2D833B. 
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