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RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL - 2019  
 
 

Contratante: Universidade Federal de 
Goiás - UFG 

 Interveniente: PROAD 

 

Contratada: Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE 

 

Título do Projeto: Agenda Ambiental na Administração Pública: Implementação do 
Programa UFG Sustentável 
 

Período de Execução: 02/2019 a 11/2019 

 
 

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Objetivo:  

Objetivo geral: Implementar os objetivos e Ações do Programa UFG Sustentável; 

Objetivos específicos: 

• Eleger objetivos e ações prioritárias para a implementação no período 2018-2021; 

• Criar uma estrutura organizacional para a implementação dos objetivos e ações do 

Programa;  

• Coordenar as diversas equipes responsáveis pelos eixos do programa;  

• Criar e implementar um programa de gestão integrada de resíduos pós-consumo, inclusive a 

destinação ambientalmente correta;  

• Planejar e promover um prêmio para as melhores práticas de eficiência na utilização dos 

recursos públicos nas dimensões economicidade e socioambientais  

• Monitorar a implementação do Programa nos diversos Campus da UFG;  

• Elaborar relatórios periódicos sobre as ações implementadas.  

 

Resultados Esperados:  

Espera-se com o projeto o desenvolvimento de ações para uma UFG mais limpa e 

sustentável 

 
 

2. RESULTADOS OBTIDOS NO PERÍODO 
Informar os resultados efetivamente alcançados pelo projeto, relacionando-os àqueles 

esperados. 

• Projeto Câmpus Limpo – realizado no Samambaia e Colemar N. e Silva; 
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• Projeto de implantação de medição de consumo de água por edifícios; 

• Campanha para diminuição de geração de resíduos comuns em 50%; 

• Diretrizes para projetos sustentáveis de edifícios na UFG. 

 
 
 

3- PONTOS FACILITADORES E DIFICULTADORES DA EXECUÇÃO NO 
PERÍODO 

Informar os fatores que contribuíram para a execução da etapa e quais as dificuldades 
enfrentadas que contribuíram para as alterações que se fizeram necessárias. 

Um fator facilitador é a participação de professores da Escola de Engenharia Civil e 

Ambiental – EECA na assessoria às atividades da SEINFRA para implantação de 

propostas na área de sustentabilidade/ 

Um fator dificultador foi a falta de recursos para a aquisição de 

medidores/hidrômetros para implantação do sistema de informações de consumo de 

água nos edifícios. 

 
 

4. PARCERIA INSTITUCIONAL 
Informar se houve parcerias que contribuíram para a execução da etapa. 

 

• Foi iniciada uma parceria com a COMURG visando o recolhimento de resíduos 

comuns até o término da licitação para contratação de empresa. 

 

 
 

5. IMPACTOS GERADOS 
Informar quais os benefícios gerados, para a UFG e para a sociedade da realização 

desta etapa. Citar os dados acadêmicos e sociais. 

 

Neste período de execução do projeto houve diminuição de custos com a coleta de resíduos 

comuns a partir de campanha interna; 

 

 
 

6. COMENTÁRIOS GERAIS E PERSPECTIVAS 
Comente aqui sobre a importância da participação da Fundação e dos bolsistas (se for o 

caso) para a execução do projeto. 
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O trabalho dos bolsistas neste projeto tem sido de fundamental importância para o 

desenvolvimento dos trabalhos. 

A FUNAPE tem dado todo o apoio necessário para a realização das atividades. 

 

 
 

7. EQUIPE 
Citar  todos que contribuíram nesta etapa do projeto, remunerados ou não. 

 

• Edberto Fava Bueno 

• Gerani Felix do Nascimento Silva 

• José Maurício Pereira Gonçalves Ogata 

• José Madson Caldeira 

• Leonardo Dimitry S. Guimarães 

 
 
Data: 02/12/2019 
  
Coordenador do Projeto:  
 
 
 
 
 

Marco A. Oliveira 

Secretário SEINFRA/UFG 


