Relatório Final Execução
Plano de Gestão de Logística Sustentável
2016
Câmpus Jaraguá do Sul - Centro

Dezembro/2016

Instruções para preenchimento deste relatório:
- Responder o questionário sobre o funcionamento da comissão local;
- As comissões deverão preencher a coluna “Relatos” nos quadros abaixo, onde deverão
relatar detalhadamente a situação de cada ação: como foi ou está sendo realizada,
etapas da realização, setores e demais envolvidos, obstáculos encontrados.
- Caso alguma ação não tenha sido realizada/iniciada favor descrever o porquê, as
providências solicitadas à gestão do câmpus e, em especial, a previsão de início (como,
por exemplo, inclusão no PAT do ano seguinte);
- Anexar a este documento – em cada subprograma - elementos relacionados às realizações
das ações: fotos, registros jornalísticos, banners, atas, documentos, planilhas e outros;

1) Questionário sobre funcionamento da Comissão Local PLS:
1. Portaria(s) que nomeia/altera a Comissão Local:
Portaria 55/2016 e 189/2016.(Anexo 1)
2. Coordenador (nome / setor e cargo no IFSC):
Silvia Domingos
Curso Técnico de Beneficiamento Têxtil
Assistente de Laboratório
3. Membros (nome / setor e cargo no IFSC):
Silvia Domingos
Curso Técnico de Beneficiamento Têxtil
Assistente de Laboratório
Laboratório de Química (julho 2016) – Lab. G3 e G4; Laboratório de Química e
Desenvolvimento Têxtil – Lab. E4 ; Laboratório de Controle de Qualidade- Lab. A10.
(2016/2017).
Cátia Regina Barp Machado
Pedagoga
Professora no Curso Superior de Física
Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão
Angela Luciane Klein
Professora no Curso Superior de Licenciatura em Física
Disciplinas:Pesquisa e Docência; Prática Cientifica em Educação; Gestão e Organização
Escolar; Didática e Estágio.
Gislaine de Souza
Professora no Curso de Malharia
Disciplinas:Análise de malhas I e II; Malharia por urdume; Malharia circular I.
Luciana Pinheiro
Professora no Ensino Médio Integrado em Química e no Curso Superior de Física
Disciplinas:Princípios da Ciência em Biologia; Princípios da Ciência em Integração II e
Estágio.
Vanessa Dal-Ri Gaia
Assessora da Direção Geral
Assistente de Administração
Rejane Maria Silva Graciosa
Chefe do Departamento de Administração

4. Qual a periodicidade das reuniões da comissão e quantas foram realizadas em 2016?
As reuniões ocorrem uma vez por mês, ou a cada quinze dias, quando se fez necessário.
Ao todo, tivemos12 (doze) reuniões.
5. Qual a metodologia adotada pela Comissão Local para execução/acompanhamento de
cada subprograma?
Visita in loco, solicitação por e-mail. A Comissão ficou muito presa a reuniões e tivemos
pouca efetividade concreta nas atividades a serem desenvolvidas.
6. O PLS – Plano de Gestão de Logística Sustentável é conhecido pelos servidores e alunos?
Como foi apresentado/divulgado?
Não foi apresentado no Câmpus, apesar de estarmos no segundo ano do Plano, mas ressalto
que não foi por falta de vontade e iniciativa da coordenação dos trabalhos, tentei e
solicitei o pedido para Direção Geral e à Diretora Pedagógica de Ensino, Pesquisa e
Extensão, mas até o presente momento não foi atendido.
7. A gestão do câmpus apoia e/ou atua na realização das ações? Como é este apoio e/ou
atuação?
Não há um apoio efetivo. Temos um grupo de pesquisa em Sustentabilidade que estava ou
ainda está desativado. Tivemos um corte de árvores frutíferas (pé de goiaba com mais de
20 anos), sem nenhuma comunicação com o GT (os discentes faziam piquenique neste
espaço) que ficava na frente do câmpus. Como coordenadora, sugeri que o GT Espaço
físico fosse junto com o GT Sustentável, já que um está diretamente ligado ao outro,
tínhamos reformas no planejamento e também pela falta de pessoas engajadas (no
começo só existia uma pessoa na equipe do GT, depois da terceira reunião surgiu mais
duas pessoas) e quase no final do ano (novembro) mais três, acreditava que se juntássemos
forças, teríamos melhores resultados, mas isso não ocorreu.
8. As ações são realizadas com participação de alunos? Como ocorre esta participação?
Somente no Dia do Meio Ambiente teve a participação dos alunos. Solicitei em reunião
que fosse colocado oficialmente no calendário escolar de 2017 esta data e o mesmo não
ocorreu, já que é de extrema importância para o processo de conscientização coletiva.
Alegaram que precisaria criar um GT para organização do evento.
9. Em caso de comissões inativas ou com pouca atividade, quais as soluções buscadas?
A Solução é a sensibilização, mas até o presente momento não foi realizada ou trabalhar
com projetos com esta temática.
10. Além do PLS – Plano de Gestão de Logística Sustentável - foi usado outro documento
norteador das ações a serem trabalhadas?

Não, pois o PLS já se fundamenta nas normas ambientais vigentes.
11. No seu campus a Sustentabilidade é entendida como valor de gestão, de acordo com
o previsto no PDI do IFSC? Comente sua resposta.
Não, apenas em casos pontuais, pois a partir do momento em que ainda estamos neste
patamar, muito ainda temos que avançar neste Câmpus que já tem 20 anos. No Capítulo
2 do PDI, na página 58, afirma que nos processos de gestão é fundamental ressaltar que
as pessoas são os agentes das mudanças. “Os gestores e cada membro da comunidade
acadêmica, em particular, têm contribuição indispensável na construção da gestão
democrática. Por isso, é imprescindível que haja uma política de valorização dos
servidores e a promoção da igualdade de oportunidades, para que todos se sintam parte
da instituição, identificando-se com seu trabalho e assumindo-se corresponsáveis no
desenvolvimento dos processos.” Com relação a sustentabilidade, isso fica bem aquém,
pois se não conseguimos colocar em prática nem a coleta seletiva, que envolve o
engajamento de todos, então, fica difícil avançar. Ainda, por ser um Câmpus Político,
ocorre mesmo que de maneira sutil, um certo distanciamento e uma resistência entre os
servidores Técnicos e os Docentes de trabalhar de forma conjunta e colaborativa, cada
um valorizando trabalho do outro, o que dificulta o andamento das atividades a serem
posta em prática.Outra agravante nisso tudo, é que os Institutos Federais têm, como uma
de suas finalidades, a formação de educadores. Neste Câmpus, temos o Curso Superior de
Licenciatura em Física, Curso Técnico de Moda, Curso Técnico de Beneficiamento Têxtil,
Curso Técnico de Malharia, Curso Integrado de Química (discentes do ensino médio,
modalidade técnico), então, acredita-se que se não mudar a mentalidade dos docentes,
no que concerne a interligar os conhecimentos de sustentabilidade em suas aulas, será
praticamente impossível formar educadores e seres humanos críticos e conscientes de seu
papel na Sociedade. A proposta da A3P tão ressaltada pelo M.M.A (é de criar uma cultura
de responsabilidade socioambiental na administração pública), mas isso se torna um
desafio quando não temos docentes e técnicos engajados em trabalhar conjuntamente a
política dos 5 Rs, pelo menos é o que se verificou neste Câmpus. Ainda, de acordo com a
cartilha da A3P, pagina 28: “Sustentabilidade não pode ser um assunto somente para
seminários ou produção de relatórios, mas sim um critério a ser inserido em todas as
atividades governamentais, sejam elas atividades meio ou finalísticas.” Desta forma,
ressalto a importância de se trabalhar de forma efetiva e concreta para que o PLS do IFSC,
não se torne apenas uma material para produção de relatórios e que a gestão deste câmpus
se aproprie deste material como forma de condução de seus trabalhos de forma coerente
e condizente com a realidade atual. Sustentabilidade não é tendência, pois na atualidade,
já é sabido que o sistema deve ser circular, ou seja, não se deve deixar as sobras dos
resíduos depositado na Terra e sim transforma o produto em um novo produto de mesma
qualidade ou superior, gerando impactos positivos na Natureza, sem comprometer o futuro
das próximas gerações.

Subprograma 1:
DESTINO CERTO
Objetivo principal: Efetuar o gerenciamento dos resíduos sólidos gerados no IFSC conforme
legislação vigente.

Proposta

Ações

Relatos

Diagnóstico da
geração dos
resíduos e dos
passivos
ambientais
existentes

Inventariando os resíduos
gerados em todas as
atividades da instituição,
(classificação e
quantificação), por meio de
uma análise pontual.

Os resíduos que estavam há anos no
Almoxarifado de Química e Beneficiamento
Têxtil, gerado pelos Laboratórios E4; G2 e G3,
além das 2.500 lâmpadas fluorescentes que se
encontravam no estacionamento e em local
inadequado, foram retirados em Agosto de
2016 por uma empresa especializada.
Já os resíduos gerados pelo Laboratório de
Manutenção de Máquina de Costura-E3, os
óleos minerais, ficou para a próxima retirada
a ser realizada no ano de 2017.
Resíduos gerados pelo Laboratório de CosturaB4 e Modelagem-B5, são direcionados ao
Laboratório E3, e utilizado como estopa para
limpeza das máquinas de costura, entretanto,
após utilizado é descartado o tecido com o
óleo mineral na lixeira comum.
Resíduos gerados pelo Laboratório de Química
e Beneficiamento Têxtil serão tratados pela
Estação de Tratamento de Efluentes que está
em fase final de implantação. Os do
Laboratório de Química são tratados pelos
discentes e ainda os resíduos que são
descartados através da lavagem de vidrarias
caem direto em um reservatório-fossa
específico deste Laboratório ( está sob análise
a viabilidade de se ligar esta fossa a rede da
SAMAE), mas é sabido que mesmo este resíduo
precisa ser tratado antes.
No laboratório de Informática-Almoxarifado
Lab.A2 e F1 em visita in loco, verificou que
existem para descarte 70 Estabilizador; 22
Monitores; Vários computadores (ainda
precisa fazer o levantamento). Temos mais de
20 projetores que se abrir edital para conserto
deste material, viabilizaria a reutilização
deste equipamento e economizaríamos com
pedidos de nova aquisição.
Laboratório Têxtil-E2 foi comprado vários
equipamentos caros que até o presente
momento não foram utilizados, devido à falta
de sistema hidráulico para este laboratório e
estudo da viabilidade de descarte na rede da
SAMAE.
Os laboratórios de Física passaram no de 2016,

por um processo de organização, já que não
tinham um técnico lotado nestes laboratórios
e ainda está em fase de quantificação de seu
passivo ambiental..
- Ainda não foi realizado um levantamento dos
tipos de resíduos gerados em cada sala, antes
disso necessário a conscientização dos
discentes, terceirizados, servidores públicos.

Verificando a existência de
passivos ambientais,
classificando e quantificando
se encontrados.

Implementação Observando os locais
da padronização geradores e adequando os
dos residuários
recipientes conforme
padronização institucional.

- No Câmpus temos dois container com
materiais (cadeiras, mesas, equipamentos)
para entrar em processo de desfazimento pelo
setor de Patrimônio (Não se sabe ainda a
quantidade destes). A Comissão de Patrimônio
do Câmpus também ressaltou a importância
de se colocar isso como prioridade, tendo em
vista que estamos indo para o terceiro
container. Ainda, na parte externa do Câmpus,
no Jardim, encontram-se dois equipamentos
do Curso de Malharia que parecem
abandonados, entretanto, este é um local
propício para criação da horta e
revitalização deste espaço, já que o próprio
equipamento poderia ser transformado em
uma obra de arte ou doado suas peças para o
ferro velho.
Temos também várias máquinas de costuras
que foram recebidas através de doação de
outro câmpus, mas que não se encontram em
condições de uso e ainda não foi quantificado.
- Foi calculado a quantidade de residuários a
serem identificados com adesivos (Temos três
residuários que estão sem identificação, mas
que o GT já planejou para o início do ano, sua
reciclagem
com
cartazes
explicativos
(conforme segue foto em anexo 2)
- Foi calculada a quantidade de residuários a
serem comprados (Precisamos de no mínimo
três lixeiras novas a serem colocadas em locais
estratégicos: Sala dos Servidores; Espaço de
Lazer dos discentes e Cantina)

Implantação da
coleta seletiva
local

Adotando procedimentos de
segregação, coleta e
armazenamento dos resíduos
gerados no IFSC viabilizando a
reutilização e/ou destinação
final, sob conformidade legal.

-Precisamos iniciar a capacitação através da
Sensibilização
dos servidores sobre a
importância da real efetividade da coleta
seletiva em um ambiente educacional.
- Foi iniciada uma conversa com a líder da
limpeza durante o ano e uma efetiva
aproximação
com
os
colaboradores

terceirizados, mas a separação não está no
contrato e ainda temos a agravante destes não
se sentirem pertencidos ao IFSC, pois a partir
do momento que alguns direitos não são
estendidos a estes indiretamente, (como folga
no dia servidor público, solicitação feita por
esta classe), já estamos correndo em risco,
pois tem que ser uma via de mão dupla, isso
se chama “Política-jurídica”. Pessoas Felizes,
que se sentem pertencidas, produzem mais e
com melhor qualidade e ainda acabam
fazendo mais do que o solicitado….
Destinação final
adequada dos
resíduos gerados
e dos passivos
ambientais
existentes

Viabilizando a destinação
final, em conformidade legal,
dos resíduos gerados e
passivos ambientais
existentes.

- Monitoramento constante na destinação
final de cada tipo de resíduo gerado
principalmente nos Laboratórios, será o foco
de 2017.Já que em 2016, foi iniciado o
trabalho de retirada destes resíduos.

Monitoramento
dos resíduos
gerados no IFSC

Acompanhando o andamento
das ações de gerenciamento,
ajustando quando necessário.

- Conversa constante com colaboradoras
terceirizadas.
-Ainda não foi Realizado a Avaliação da
separação dos resíduos por sala (carinhas),
falta o trabalho de sensibilização dos
servidores e terceirizados.

Foi realizada alguma ação relacionada ao objetivo principal deste subprograma que não
consta nas ações previstas?
- No Dia do Meio Ambiente realizamos, Intervalo Ambiental , onde os discentes da primeira
fase do curso técnico em Química modalidade integrado desafiaram os demais estudantes
do câmpus e os servidores para partidas do jogo “Rio Limpo”. A atividade marcou a
comemoração do Dia do Meio Ambiente no câmpus e trouxe de maneira lúdica a
conscientização ambiental. O jogo é no formato de tabuleiro e traz questões de diversos
níveis de dificuldade ligadas à preservação ambiental. A atividade foi coordenada pelo
Grupo de Trabalho (GT) IFSC Sustentável e marcou a comemoração do Dia do Meio
Ambiente no câmpus que até então não tinha a cultura de conscientizar os alunos na
Semana do Meio Ambiente, já que nem constava no calendário escolar. O objetivo neste
jogo “Rio Limpo” é percorrer as casas do tabuleiro, partindo da nascente do rio até chegar
à foz. Para isso, utiliza-se um dado e, a cada rodada, são respondidas questões de nível
fácil, médio ou difícil para assimilação do aprendizado. O jogo foi desenvolvido pelo
Instituto Logus Ambiental de Joinville. (Segue foto em anexo 3).
Em julho, foi realizado um mutirão sustentável pelos servidores para reciclagem de
cadeiras e mesas que estavam no depósito. A ideia foi de reutilizar estes equipamentos
em sala de aula, já que estamos com dois container lotados e que entrarão em processo
inicial de desfazimento no ano de 2017.

Subprograma 2:
ÁGUA NA MEDIDA
Objetivo principal: Valorizar os recursos hídricos utilizados no IFSC.
Proposta

Ações

Relatos

Diagnóstico do
uso da água

Levantando a origem, o
consumo e a destinação da
água utilizada.

A água utilizada é a distribuída pela SAMAE,
que é responsável pela rede de
abastecimento de água no município.

Fixando cartaz informativo no
acesso local principal.

Não existe publicação destas informações no
acesso principal.

Substituindo ou regulando as
válvulas de descarga nos
banheiros;

Foi realizado no mês de abril de 2016, os
ajustes das válvulas de descarga dos
banheiros.

Realizando instalação de
arejadores nas torneiras e
chuveiros;

Ainda não foi realizado esta atividade.

Substituindo as torneiras
convencionais por torneiras
com temporizador ou sensor.

Já foram substituídas por torneiras com
temporizador ou sensor no Câmpus, apenas
verificou-se a necessidade de adequar o
tempo de saída da água.

Revisão das
instalações
hidráulicas

Realizando um diagnóstico do
estado das instalações
hidráulicas, encaminhando para
execução as correções
necessárias.

Laboratório Têxtil-E2 foi comprado vários
equipamentos caros que até o presente
momento não foram utilizados, devido à falta
de sistema hidráulico para este laboratório e
estudo da viabilidade de descarte na rede
pluvial.

Manutenção
periódica de
instalações
hidráulicas

Monitorando, periodicamente,
a situação das instalações
Hidráulicas.

Não ocorre a manutenção hidráulica
periodicamente.

Diagnóstico dos
efluentes

Caracterizando os efluentes
gerados nas dependências do
IFSC e apontando as
oportunidades de melhoria

Está em fase de melhoria, já que os
Laboratórios Beneficiamento Têxtil terão
sua ETE em funcionamento este ano.

Monitoramento
do consumo da
água

Acompanhando o consumo, a
utilização e o tratamento dos
efluentes

Monitoramento Contínuo e em especial nos
Laboratórios, onde são realizadas as
atividades práticas.

Racionalização
do consumo de
água

Foi realizada alguma ação relacionada ao objetivo principal deste subprograma que não
consta nas ações previstas?
Não.

Subprograma 3:
RACIONALIZE SUA ENERGIA
Objetivo principal: Racionalizar o consumo de energia
Proposta

Ações

Relatos

Diagnóstico das
fontes de
energia
utilizadas no
campus

Levantando a origem e o
volume da energia elétrica
consumida

Segue em anexo, o relatório de consumo de
nosso Câmpus que teve uma economia
mínima de apenas R$334,00 de um ano para
o outro (2015/2016), sendo que em 2015
teve greve. (Anexo 4)

Levantando os tipos de
combustível e volume
consumidos pela frota local

Este levantamento é realizado no Câmpus
diariamente, através de registro que fica
arquivado e sob a atribuição do Fiscal de
Contratos: Fernando Medeiros. Este contrato
terá vigência até março de 2017.

Fixando cartaz informativo no
acesso local principal.

Não existe publicação destas informações no
acesso principal.

Diagnóstico da
potência
instalada

Inventariando a potência
elétrica de todos os
equipamentos do câmpus em
funcionamento.

Não foi realizado até o presente momento.

Programa de
substituição de
equipamentos e
de frota

Elaborando um programa que
Não foi realizado até o presente momento.
planeje a substituição dos
equipamentos com baixa
eficiência energética por outros
mais modernos com base nos
resultados do diagnóstico de
potência instalada

Programa de
Monitorando periodicamente as Este levantamento é realizado no Câmpus
manutenção da condições mecânicas,
pelo Fiscal de Contratos.
frota com
enfatizando o rendimento.
revisão periódica
Redimensioname Recalculando semestralmente o Foi feito ofício de números 35 e 36 à Celesc,
nto da potência pico de potência de consumo
no mês de novembro, solicitando o aumento
contratada
adequado
e a diminuição de potência nos meses
necessários. (Anexo 4)

Foi realizada alguma ação relacionada ao objetivo principal deste subprograma que não
consta nas ações previstas?
Não.
-

Subprograma 4:
AMBIENTES + SAUDÁVEIS
Objetivo principal: Adequar as instalações existentes, criar novos espaços e promover
atividades físicas e de integração, visando a melhoria da qualidade de vida no ambiente
de trabalho.
Proposta

Ações

Relatos

Espaço do
servidor /
Ambiente
coletivo de
convivência

Reservando espaço/sala para
instalação de copa e/ou área
de convivência para utilização
dos servidores.

No mês de setembro, a área de convivência
dos servidores, voltou a ser utilizados só por
estes. Antes, devido à falta de espaço para os
discentes, estes também utilizavam o
ambiente.

Adquirindo mobiliário
confortável para o espaço de
convivência (ex.: pufes, mesas,
sofás etc.)

O Espaço de convivência dos servidores e a
cozinha poderiam passar por um processo de
revitalização, através de uma nova pintura
interna e a instalação de uma lixeira de
coleta seletiva, já que é um espaço comum
de todos e utilizado para confraternização.

Calendário anual Organizando a promoção de
de atividades de atividades culturais e artísticas
integração
voltadas para a integração dos
servidores;

Foram realizadas diversas atividades
culturais e artística para integração dos
servidores, dentre elas, destaco: SELIFSC,
Dia do Meio Ambiente, Troca-Troca Literário,
Troca-Troca Cultural, o Picnic Criativo e na
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
também ocorreu apresentações artísticas
com músicos do Câmpus.

Programa de
prevenção à
ocorrência de
acidentes de
trabalho

Adequando os ambientes de Não temos no Câmpus nem fiscal e nem
trabalho às normas de segurança Engenheiro de Segurança do Trabalho.
do trabalho vigentes;
Elaborando
guias
dos Os
Laboratórios
que
ainda
não
procedimentos de segurança, providenciaram os seus, ficaram de elaborar
sempre que os ambientes e as seus guias.
atividades o exigirem;
Fornecendo e exigindo a
utilização
dos
EPI
(Equipamentos de Proteção
Individual).

Ergonomia no
trabalho

Os Laboratórios fornecem os EPI (máscara,
óculos, luvas, jalecos), ou seja, tem à
disposição, mas nem sempre é utilizado pelos
discentes, falta mais cobrança dos
professores.

Realizando análise ergonômica Não foi realizado até o presente momento.
do
trabalho
(avaliando
mobiliário, equipamentos e
operações);
Elaborando um relatório de Não foi realizado até o presente momento.
recomendações das adequações
a serem adotadas.

Avaliação
satisfação

da Elaborando
instrumento Foi realizado pelo IFSC (Reitoria) uma
dos específico para levantamento pesquisa (questionários), levando em

servidores
relação
ambiente
trabalho

em da satisfação dos servidores consideração este quesito. Não foi publicado
ao quanto
ao
ambiente
de ainda a análise desses dados coletados em
de trabalho.
nosso câmpus, via pesquisa, mas servirá de
base para visualizarmos como anda a
satisfação dos servidores no ambiente de
trabalho.

Programa
de Utilizando filtros em
qualidade do ar equipamentos emissores de
substâncias voláteis.

Não foi realizado até o presente momento
uma fiscalização nestes equipamentos que
se encontram nos Laboratórios.

Caracterizando
Não foi realizado até o presente momento,
microbiologicamente a
mas existe um local que necessita de
qualidade do ar das
atenção, o Auditório, já que é onde ocorrem
dependências do IFSC,
a maioria dos eventos no Câmpus e como
apontando as oportunidades de não tem janela, a qualidade do ar ficou
melhoria;
prejudicada e o cheiro de mofo é quase
insuportável mesmo para pessoas não
alérgicas.

Espaço verde

Promovendo manutenção
regular dos aparelhos
condicionadores de ar.

Uma empresa terceirizada vem mensalmente
fazer a manutenção dos ares-condicionados.

Organizando espaço com flora,
preferencialmente nativa, de
forma a reforçar a integração
da comunidade acadêmica com
o ambiente natural.

O Container Verde (Espaço dos alunos) foi
inaugurado pelos discentes no dia 19 de
outubro de 2016, este será um espaço de
confraternização dos mesmo, bem como será
sede do Grêmio Estudantil, fica próximo a
uma área com árvores frutíferas, ipê roxo
(em extinção) e outras espécies de arvores.
Temos ainda outro espaço que não está sendo
bem utilizado e que está virando depósito a
céu aberto, onde pretende-se construir
através de projeto uma horta eco
pedagógica, baseada nos ensinamentos da
Permacultura e agrofloresta. Este projeto
está em fase de construção e é idealizado
pela coordenadora deste GT.

Foi realizada alguma ação relacionada ao objetivo principal deste subprograma que não
consta nas ações previstas?
Não.

Subprograma 5:
CONSTRUÇÕES + LIMPAS
Objetivo principal: Adotar critérios sustentáveis nas contratações de obras e serviços de
engenharia
Proposta

Ações

Relatos

Diagnóstico de
serviços de
engenharia e
materiais
utilizados

Inventariando, com base no
planejamento de obras e
serviços de engenharia, todos
os serviços que serão
contratados e os materiais que
serão necessários para tais
serviços considerando o biênio
2015-2016

Foram realizadas no ano de 2016 a troca de
toda a cobertura sobre a biblioteca e
auditório do Bloco AA, bloco de entrada do
Câmpus. Os materiais utilizados foram os
materiais tradicionais: tijolos e telhas de
zinco, substituindo a cobertura de
fibrocimento (Eternit). Nos meses de janeiro
e fevereiro de 2017, ocorreram a cobertura
do corredor que interliga os blocos da Guarita
até a Sala F1, onde ficam os laboratórios de
Química, Física e Beneficiamento Têxtil.
Também está ocorrendo a reestruturação da
parte elétrica, prevenção de incêndio e
cabeamento estruturado em parte do
Câmpus.

Incorporação de
critérios de
sustentabilidade
nos serviços de
engenharia e
materiais
utilizados

Alterando as especificações e
requisitos técnicos constantes
nos editais de contratação de
projetos e serviços de
engenharia, incorporando
diretrizes de sustentabilidade
que maximizem a eficiência,
minimizem o impacto
ambiental e melhorem a
qualidade de vida

Não foram totalmente incorporados diretrizes
de sustentabilidade nas reformas em
andamento no Câmpus que se iniciaram no ano
de
2016,
mas
estão
melhorando
significativamente a qualidade de vida. A
reforma elétrica de uma parte do nosso
Câmpus, irá dar mais suporte a todos, já que
por ser antiga não suportava mais o aumento
de equipamentos ligados na rede e quase
sempre tínhamos queda de energia, sem contar
a redução de custos que futuramente iremos
colher.
A reforma do Bloco AA, com a troca de toda
cobertura, não contemplou a coleta de água da
chuva, sendo que existe dois banheiros no
térreo e mais dois no segundo andar,
totalizando quatro.
Com relação ao material utilizado para
cobertura do corredor, substituindo o
fibrocimento atual (Eternit), por zinco, apesar
de se dizer que é sustentável, pela sua
durabilidade, longevidade, segurança e
eficiência energética, são de duas ou três
vezes mais caras do que outros tipos de
materiais e depende do material utilizado. As
telhas
translúcidas
de
policarbonato,
desenvolvida com materiais reciclados, seriam
a mais indicada para esse local, possuem
grande resistência mecânica, longevidade e
trazem claridade ao ambiente por permitir a

entrada de luz natural, reduzindo o consumo
de energia e utilizando ao máximo as fontes de
energia renováveis o sol e se bem planejado, o
vento, trazendo conforto térmico e qualidade
de vida, pois o ambiente ficaria integrado.
Programa de
gestão de
resíduos de
construção civil

Estabelecendo obrigatoriedade Não foi estabelecido no contrato.
de encaminhamento
ambientalmente correto por
parte das empresas
contratadas para realizar
obras e serviços de
engenharia, mensurando o
quantitativo de resíduos
gerados nas obras do IFSC

Classificação de
soluções de
sustentabilidade
nas construções

Elaborando padrão
Ainda não foi iniciado esse trabalho em nosso
institucional de etiquetagem e Câmpus.
classificação de soluções de
sustentabilidade para
edificações, com base em
certificações nacionais
internacionais existentes.

Etiquetagem
institucional de
edificações

Classificando cada edificação Ainda não foi iniciado esse trabalho em nosso
existente e fixar, na entrada
Câmpus.
de cada prédio, a classificação
obtida.

Programa de
reformas nas
edificações
existentes

Elaborando projetos para
execução de retrofits
sustentáveis com base em
estudo das oportunidades de
melhoria das edificações
existentes

As principais áreas de preocupações do
retrofits são: iluminação, conservação da
água, climatização, preservação de fachada e
eficiência energética. Neste quesito, ainda
estamos engatinhando, já que passamos por
reformas de grande relevância e que não
levaram em consideração isso. Avançamos, no
sentido de eficiência energética, já que está
ocorrendo em uma parte do Câmpus, a
reestruturação da parte elétrica, prevenção
de incêndio e cabeamento.

Foi realizada alguma ação relacionada ao objetivo principal deste subprograma que não
consta nas ações previstas?
-Não.

Subprograma 6:
CONTRATAÇÕES INTELIGENTES
Objetivo principal: Adotar critérios de sustentabilidade nas aquisições de materiais e
contratações de serviços.

Proposta

Ações

Relatos

Padronização
institucional de
materiais e
serviços
contratados

Capacitando comissões por
grupo de material/serviço
contratado;

Não foi realizado até o presente momento.

Racionalizando a diversidade
Não foi realizado até o presente momento.
dos materiais/serviços
contratados, a partir dos casos
de uso.

Inserção de
Utilizando os Guias Práticos de Não foi realizado até o presente momento.
critérios de
Compras Sustentáveis
sustentabilidade existentes (ex.: NAJ/SP, MPOG
etc.), alterar/reespecificar os
materiais padronizados,
estabelecendo critérios que
contemplem a sustentabilidade
mas contratações de serviços e
materiais.
Compras
compartilhadas

Articulando com outras
Já ocorre em nosso Câmpus.
Instituições Públicas,
contratações conjuntas que
diminuam os custos licitatórios
e possam obter maior
economia de escala.

Foi realizada alguma ação relacionada ao objetivo principal deste subprograma que não
consta nas ações previstas?
Não.

Subprograma 7:
SABER +
Objetivo principal: Capacitar e sensibilizar a comunidade interna para temas de
relevância quanto à logística sustentável.
Proposta

Ações

IFSC Sustentável Desenvolvendo conteúdo para
na internet
criação de uma sessão
destinada ao IFSC Sustentável
no Portal do IFSC na internet.

Relatos
Já foi repassado via e-mail, em nosso
Câmpus, a importância da leitura do PLS,
mas ainda não avançamos para conteúdo a
serem publicados em nosso informativo
interno...

Agenda
Sustentável do
IFSC

Sintetizando, no espaço do IFSC Já ocorre através do grupo de
Sustentável na Internet, todos sustentabilidade (e-mail) e socialização das
os eventos promovidos pelo
atividades desenvolvidas em outros Câmpus.
IFSC que trabalhem a temática
da sustentabilidade.

Formação
continuada de
servidores para
implantação do
PLS –
Representantes

Realizando uma capacitação
central com todos os
representantes dos câmpus na
Comissão Central do IFSC
Sustentável, que contemple os
pontos principais a serem
trabalhados no âmbito do PLS

Não foi realizado até o presente momento
pela Reitoria.

Multiplicando os ensinamentos Como não foi realizada a capacitação na
e orientações gerais sobre os
Comissão Central, essa formação ainda não
pontos principais a serem
ocorreu em nosso Câmpus.
trabalhados no âmbito do PLS,
em conformidade com a
capacitação dos representantes
na Comissão Central. Essa
formação deve contemplar
tanto servidores bem como
colaboradores terceirizados e
as representações estudantis
ou, quando possível, um
número ainda maior de alunos.
Seminários
Regionais de
Logística
Sustentável

Realizando seminários bianuais
regionais para as instituições
públicas com duração de um
dia. O evento servirá como
espaço para capacitação e
troca de experiências entre os
diferentes câmpus de uma
região.

Não foi realizado até o presente momento,
mas poderá ser realizado no ano de 2017.

Seminário
Estadual de
Logística
Sustentável

Organizando um evento bianual
estadual, com caráter técnico
científico e duração de dois
dias. O evento servirá como
espaço de definição de

Em 01/12/2016, foi realizado III Seminário de
Gestão Pública Sustentável entre as
instituições federais de SC. A coordenadora
do GT, participou do evento e experienciou a
troca de saberes através de palestrantes que

Programa de
sensibilização

agenda/objetivos
interinstitucional.

traziam na bagagem, grandes cases sobre
sustentabilidade.

Desenvolver estratégias
educativas e informativas
padronizadas para apoiar a
implementação de cada
programa, incluindo o
desenvolvimento de lembretes
e peças de divulgação que
suportem a transformação de
hábitos.

Estamos no processo de implantação
(lembretes educativos), já que nosso Câmpus
está em reforma, então, ficou para quando a
obra terminasse (março/abril de 2017).

Foi realizada alguma ação relacionada ao objetivo principal deste subprograma que não
consta nas ações previstas?
Não.

ANEXO1 - PORTARIAS

ANEXO2:FOTO DO DIA DO MEIO AMBIENTE

ANEXO3:CONSUMO DE ENERGIA

ANEXO4:OFICIO A CELESC (POTÊNCIA)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
DIREÇÃO GERAL DO CAMPUS JARAGUÁ DO SUL

OFÍCIO n°. 035/2016

Jaraguá do Sul, 18 de novembro de 2016.

Destinatário: Celesc
Regional Jaraguá do Sul
Ref.: Retificação de solicitação de alterações nos padrões mensais de consumo de
energia elétrica no Câmpus Jaraguá do Sul
Prezados,
Retificando o Ofício n° 035/2016, de 07 de novembro, registrado na CELESC segundo
o protocolo 000131200, o qual versa sobre a alteração de fornecimento de energia elétrica
da unidade consumidora número12213786, IFSC campus Jaraguá do Sul/Centro, viemos
getilmente solicitar o aumento da nossa demanda de ponta de 100kW mensais para 130
kW nos meses de Dezembro, Janeiro, Fevereiro, Março e Abril.
Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição e desde já agradecemos.
Atenciosamente,
______________________________
Jaison Vieira da Maia
Diretor-geral do Câmpus Jaraguá do Sul do IFSC
Fone: (47)9938-0423 / (47)8851-3583

CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL
Av. Getúlio Vargas, 830
Centro Jaraguá do Sul-SC
CEP:89251-000
Fone: (47) 3276-8700
www.jaragua.ifsc.edu.br

ANEXO5: LEMBRETE EDUCATIVO NAS LIXEIRAS SEM SÍMBOLO RECICLAGEM
Material a ser colocado, após o término das reformas.

ANEXO6:DESPERDÍDICO DE MATERIAIS (CURSO TÉCNICO DE MODA)
Material descartado na lixeira comum, após ser utilizado em um evento no auditório.
Foram vários quilos de tecidos cru, sem beneficiamento, que deveriam ter sido
enviado ao Curso de Beneficiamento Têxtil, mas que foram resgatado. É um dos cursos
que mais desperdiça materiais e não há um efetivo reaproveito dos tecidos.

ANEXO7: FALTA DE LIXEIRA EXTERNA (LIXO DO CAMPÛS DEPOSITADO NA CALÇADA)
Já foi solicitado a construção de uma lixeira. A Prefeitura não se opõe, até agradece,
apenas salientou que a construção deverá ser feita do muro para dentro do IFSC, mas
até a entrega do relatório ainda não foi construída. Destaco que está ocorrendo
reforma no Câmpus, então, esse seria o momento adequado, pois como iniciar um
processo de coleta seletiva, se nem lixeira apropriada temos.

