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Como pode ser feito:
Utilizar canecas ou garrafas próprias; criar campanhas de conscientização 
para incentivar a redução do uso de copos descartáveis.
Meta: Reduzir o consumo em até 2%.

Adquirir impressoras que imprimam frente e verso; preferir comunicação via 
mensagens eletrônicas; reaproveitar folhas impressas para confecção de 
blocos de rascunho.
Meta: Reduzir o consumo em até 2%.
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Adquirir veículos biocombustíveis e ares-condicionados e 
eletrodomésticos com selo Procel; adequar aos critérios ambientais às 
especificações dos materiais de consumo. 
Meta: Adequar, pelo menos, 5% das especificações técnicas voltadas às 
contratações sustentáveis.

Oferecer atividades físicas e rotinas antissedentarismo.
Meta: Ter a participação de 30% de unidades e órgãos.

Monitorar o consumo de água e esgoto em edificações; criar campanhas 
para o uso racional e o não desperdício de água; instalar torneiras 
automáticas e bacias sanitárias com baixa vazão.
Meta: Reduzir gastos em 2%.

Evitar o desperdício no uso da energia elétrica; elaborar projetos 
arquitetônicos que permitam o fluxo de ar natural no prédio;  criar 
projetos com sistemas de condicionamento de ar com maior eficiência; 
realizar reformas nas instalações elétricas dos prédios antigos.
Meta: Reduzir gastos em 2%.
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Elaborar cartilha e informativos para orientações sobre o programa para 
a comunidade do hospital; criar uma comissão interna de 
gerenciamento de resíduos; capacitar profissionais.
Meta: Alcançar a implantação em 100%.
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Capacitar pessoal para direção veicular eficaz; adquirir veículos que 
utilizam combustíveis menos agressivos ao meio ambiente.
Meta: Reduzir consumo em 5%.
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Sustentabilidade ambientalem prática 
Plano de Logística Sustentável da UFG propõe 
ações para redução dos impactos ambientais e 
promoção da responsabilidade socioambiental 
dentro da universidade

Redução do consumo
de copos descartáveis

Redução do 
consumo de 
resmas de 
papel A4

Racionalização do consumo 
de energia elétrica

Economia no uso 
de água

Melhoria da qualidade de 
vida dos servidores

Priorização da compra de produtos, 
equipamentos e serviços sustentáveis

Implantação do Programa de Gerenciamento de Resíduos 
de Serviço de Saúde do Hospital das Clínicas (HC)

Redução do consumo de combus-
tíveis e uso de alguns menos 
agressivos ao ambiente
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Práticas de sustentabilidade
na universidade

Reduzir o uso de papel e copos plásticos, descartar o 
lixo de forma adequada, desligar as lâmpadas da sala 
ao sair e fechar corretamente a torneira são pequenas 

ações que podem contribuir para a redução de impactos am-
bientais e para o incentivo às práticas sustentáveis dentro 
da universidade. Com a intenção de modificar a cultura do 
desperdício, do consumo sem consciência ambiental e da má 
utilização de recursos e materiais entre a comunidade univer-
sitária, a UFG lançou em março deste ano o Plano de Logísti-
ca Sustentável (PLS).

Esse plano foi instituído com base na Instrução Norma-
tiva  nº 10, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG), que estabelece a necessidade da elaboração de um Pla-
no de Gestão Logística e Sustentável por parte de toda Adminis-
tração Pública.

A UFG é a primeira do setor público no Estado de Goi-
ás a implementar um planejamento para gestão sustentável. O 
projeto, desenvolvido pela instituição e norteado pela cartilha da 
Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P) do Ministério 
do Meio Ambiente, que surgiu a partir da formulação de políticas 
de desenvolvimento sustentável.

Primeiros passos
Concebido em 2013, o plano da 

UFG foi elaborado, a partir da necessi-
dade de organização das ideias e ações 
ambientais, com a mobilização das Pró-
-Reitorias de Administração e Finanças 
(Proad) e de Desenvolvimento Institucio-
nal e Recursos Humanos (Prodirh) e a 
colaboração da comunidade acadêmica. 
“O plano procura dar consistência a vá-
rias ações isoladas já realizadas na uni-
versidade e busca institucionalizá-las 
e aprimorá-las”, ressaltou o reitor da 
UFG, Orlando Amaral, durante o lança-
mento do PLS. Para institucionalizar as 
ações do projeto, foi instaurada a Políti-
ca Ambiental e Sustentável da UFG, que 
pode ser acessada no site do PLS (www.
sustentabilidade.prodirh.ufg.br)

Com a execução do PLS, a univer-
sidade planejará ações e metas dentro 
do período de validade do plano: 2014 
e 2015. “Os objetivos do plano são fa-
zer com que unidades acadêmicas e 
órgãos administrativos repensem todos 
os seus processos para que deem uma 
melhor utilização aos recursos naturais 
e desenvolver um programa de educação 
ambiental que envolva todos os colabo-
radores da UFG”, pontuou o professor da 
Escola de Engenharia Civil (EEC/UFG) e 
presidente da Comissão Gestora do PLS 
da UFG, Emiliano Lôbo de Godoi. 

Entre as ações previstas, estão 
racionalização do uso da água e ener-
gia, redução do material de consumo, 
gerenciamento de resíduos e atividades 
de conscientização à comunidade aca-
dêmica, sendo essa última um dos mais 
importantes objetivos do plano, segundo 
o membro da Comissão Gestora do PLS e 
economista da Coordenação de Monitora-
mento Institucional da Prodirh, Everton 
Wirbitzki da Silveira: “Ao englobar práti-
cas de sustentabilidade e de racionaliza-
ção do uso de materiais e serviços e ações 

de divulgação, educação ambiental, conscientização e capacitação, o 
PLS se propõe a, pedagogicamente, instituir uma consciência coleti-
va a respeito da importância do ambiente e da economia dos recursos  
disponíveis”, disse. 

Um projeto piloto será implantado primeiramente no prédio da 
Reitoria, com a mobilização dos servidores efetivos, terceirizados, esta-

giários e bolsistas, já que eles vi-
venciam o cotidiano da unidade. 
O projeto piloto será lançado no 
início do mês de agosto durante 
a Semana da Sustentabilidade  
na Reitoria.

Acompanhamento e avaliação
Todas as atividades do plano serão monitoradas e terão suas 

metas divulgadas a cada seis meses, podendo ser acessadas no site 
do PLS, além de comporem um relatório anual. “Ações rotineiras 
podem interferir positivamente para a contenção financeira, redu-
ção do desperdício e diminuição do impacto ambiental”, observou  
Everton Wirbitzki. 

Além disso, uma pesquisa, elaborada pela Assessoria de Co-
municação (Ascom) da UFG, com o apoio de alunos do curso de Re-
lações Públicas da Agência Simetria, da Faculdade de Comunicação 
e Informação (FIC), foi aplicada aos servidores lotados nos órgãos 
que integram a Reitoria. Nessa pesquisa, foram avaliadas as noções 
dos servidores sobre medidas tomadas no dia a dia para reduzir gas-
tos e promover a sustentabilidade em cada departamento. 

De acordo com Emiliano Godoi, atualmente, a comunidade 
acadêmica da UFG, de todas as Regionais, abrange mais de 25 mil 
pessoas, o que corresponderia a uma cidade de médio porte do Es-
tado de Goiás. Dessa forma, sistematizar o plano em toda a institui-
ção pode representar um grande desafio. “O sucesso desse projeto 
depende do engajamento e da participação de toda a universidade. 
Espero que possamos servir de exemplo para outras instituições”, 
comentou o presidente da Comissão Gestora do PLS.

Algumas das preocupações imediatas da comissão também 
estão relacionadas à compra de recursos e às contratações de ser-
viços, tendo em vista o processo de expansão da universidade nos 
últimos seis anos, o que gerou aumento nos dispêndios com diversos 
materiais e serviços. Diante desse cenário, as ações do PLS buscarão 
formas para viabilizar a compra de itens sustentáveis.

O plano terá atuação em sete eixos temáticos:

Cada eixo é coordenado por 
representantes de unidades 

acadêmicas e de órgãos 
administrativos, responsáveis 

pelo levantamento de medidas 
já existentes dentro da institui-

ção. Serão veri�cados os pontos 
mais críticos relacionados ao 

eixo de atuação para propor e 
viabilizar soluções, por meio da 

conscientização.

PLS em ação

Material de consumo

Compras e 
contratações 
sustentáveis

Energia elétrica, 
água, esgoto e 
telefonia

Gerenciamento de 
resíduos

Qualidade de 
vida no trabalho

Deslocamento 
de pessoal

Educação 
ambiental 

Resultado da pesquisa sobre sustentabilidade aplicada aos servidores da Reitoria embasará 
ações do projeto piloto do PLS
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