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1) Questionário sobre funcionamento da Comissão Local PLS:
1. Portaria(s) que nomeia/altera a Comissão Local:
Portaria 08/2016 altera a portaria 42.
2. Coordenador (nome / setor e cargo no IFSC):
Luciane Belmonte Pereira
Docente na área de Ciências Biológicas
Coordenação de Extensão e Relações Externas
3. Membros (nome / setor e cargo no IFSC):
Daiane de Fátima Kunzler – Coordenadoria Pedagógica, Assistente de Alunos
Thaise Orso – Assistente em Administração, Coordenadoria de Materiais e
Patrimônio
Luana Mello – Docente, Engenharia Ambiental
Joice konrad – Docente, Geografia
Aline Gueiros – Docente, Inglês
4. Qual a periodicidade das reuniões da comissão e quantas foram realizadas em 2016?
Foram realizadas reuniões quinzenais no primeiro semestre e mensais no segundo
semestre totalizando 18 encontros.
5. Qual a metodologia adotada pela Comissão Local para execução/acompanhamento de
cada subprograma?
As primeiras reuniões foram realizadas para o estudo do PLS, todos os membros
participaram ativamente e as funções foram distribuídas conforme as atividades
eram realizadas e de acordo com a disponibilidade de cada servidor. Nem tudo
pode ser feito em função de vários fatores, entre eles a pequena carga horária
atribuída a esta comissão.
6. O PLS – Plano de Gestão de Logística Sustentável é conhecido pelos servidores e

alunos? Como foi apresentado/divulgado?
O PLS ainda está sendo apresentado aos servidores e alunos conforme vão se
desenvolvendo atividades como por exemplo: a adequação das etiquetas dos
residuários e o destino correto dos resíduos produzidos pelos cursos (cada ação
era acompanhada de esclarecimentos sobre o tema para os envolvidos).
7. A gestão do câmpus apoia e/ou atua na realização das ações? Como é este apoio e/ou
atuação?
A gestão apoia as atividades participando dos esclarecimentos de cada ação e
dando suporte acadêmico.
8. As ações são realizadas com participação de alunos? Como ocorre esta participação?
Algumas ações envolveram alunos, visto que eles também são o público-alvo do
processo de conscientização ambiental e sustentável. Os mesmos foram
envolvidos em um mutirão que objetivava organizar e dar o destino correto aos
resíduos encontrados no pátio do câmpus, bem como na organização destes
resíduos.
9. Em caso de comissões inativas ou com pouca atividade, quais as soluções buscadas?
A comissão do Câmpus Xanxerê objetivou realizar o maior números de ações
possíveis dentro das atribuições e funções de cada servidor envolvido e mantevese ativa durante o ano de 2016.
10. Além do PLS – Plano de Gestão de Logística Sustentável - foi usado outro documento
norteador das ações a serem trabalhadas?
Foram pesquisadas várias normativas e regras utilizadas em outras instituições
federais como forma de comparação quando o tema foi separação de resíduos.
11. No seu campus a Sustentabilidade é entendida como valor de gestão, de acordo com
o previsto no PDI do IFSC? Comente sua resposta.
A sustentabilidade também pode ser definida como a capacidade de o ser humano
interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer os

recursos naturais das gerações futuras. O conceito de sustentabilidade é complexo,
pois atende a um conjunto de variáveis interdependentes, mas podemos dizer que
deve ter a capacidade de integrar as questões sociais, energéticas, econômicas e
ambientais. Visto desta forma, a sustentabilidade pode ser aplicada em várias
frentes dentro da gestão e do Plano de Desenvolvimento Institucional, tais como:
1. Respeito ao ser humano para que este possa respeitar a natureza.
2. Economia de bens naturais como água e luz para melhorias posteriores nas
condições de vida da população.
Esses pontos, de forma resumida, elucidam princípios importantes da
sustentabilidade que são adotados em nosso câmpus.

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 Foi realizado um levantamento dos
gerados em todas as resíduos gerados em cada curso dentro
atividades da instituição, da instituição.
(classificação
e
quantificação), por meio de
uma análise pontual.
Verificando a existência de No levantamento citado anteriormente
passivos
ambientais, este dado foi considerado, visto que
classificando
e temos os cursos de mecânica e alimentos
quantificando
se e ambos produziam resíduos como óleos
encontrados.
e vidros respectivamente.

Implementação
da
padronização
dos residuários

Observando
os
locais Foi calculado a quantidade de residuários
geradores e adequando os a serem identificados com adesivos.
recipientes
conforme
padronização institucional.

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

Foi realizada a comunicação entre os
servidores sobre o início da coleta
seletiva, e também uma conversa com
colaboradores
terceirizados
para
coletarem os resíduos separados.

Destinação
final adequada
dos
resíduos
gerados e dos
passivos
ambientais
existentes

Viabilização da destinação final de cada
tipo de resíduo gerado.
Coleta realizada por empresa contrata via
pregão eletrônico PE nº 46/2016, para
recolhimento de Resíduos da Classe I:
- Lâmpadas fluorescentes (inteiras)
- Lâmpadas fluorescentes (quebradas)
- Óleo usado (mineral, lubrificante),
tambor de 200 litros
- Pilhas e baterias
- Resíduos Líquidos Contaminados (tinta,
solvente e afins)
- Resíduos Sólidos Contaminados com

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

óleo e tinta (estopas, embalagens,
serragem, latas, solo contaminado, EPI’s,
etc.)
- Resto de Produto Químico
- Vidraria de Laboratório
Monitoramento
dos
resíduos
gerados
no
IFSC

Acompanhando
o Foram
realizadas
conversas
andamento das ações de colaboradores terceirizados.
gerenciamento,
ajustando
quando necessário.

com

Padronização de Residuário do IFSC Câmpus Xanxerê
Levando em consideração que as lixeiras de uso coletivo cumprem um papel de
grande importância nas Instituições de Ensino, pois promovem a manutenção da limpeza,
a organização e a centralização dos resíduos. Também podem ser consideradas como
auxiliadoras na promoção da conscientização e da aprendizagem nos cuidados que
envolvem a reciclagem e a preocupação com o meio ambiente, logo, destacamos a
importância de adotar mecanismo de padronização para melhor reconhecer e ao mesmo
tempo incentivar a separação.
A padronização de residuários faz parte das metas do Plano de Gestão de Logística
Sustentável (PLS), e ao mesmo tempo, foi adotado pela Comissão de Sustentabilidade do
IFSC Câmpus Xanxerê, que trabalhou na intenção de padronizar os residuários
disponíveis que estão alocados onde há grande circulação de pessoas.
Para isso, a Comissão, após várias reuniões e estudos para definir qual melhor
modelo a ser adotado no câmpus, qual o mais coerente e de mais fácil assimilação,
definiu-se três modelos, os quais foram baseados na proposta de padronização
institucional de Resíduos, aprovado pelo Colégio de Dirigentes do IFSC em 29/09/2014,
que seguem três cores, a cor marrom para definir resíduos orgânicos, a verde que
representa os resíduos recicláveis e cinza para rejeitos. A intenção também envolve a
alocação de cartaz explicativo, que contém informações para uma rápida orientação aos
servidores, alunos e público externo.

A Comissão de Sustentabilidade reconhece que há muito trabalho pela frente, pois
ainda têm como objetivo desenvolver outras atividades que envolvam a temática com
estudantes, técnicos e terceirizados, este trabalho já vem sendo desenvolvido aos pouco
nas conversas esporádicas e informais com os estudantes e colegas de setor,
principalmente no que diz respeito a conscientização na utilização correta dos residuários,
porém a Comissão pretende expandir esta ideia.
Também cabe ressaltar que esta padronização além de atingir os locais de maior
circulação de pessoas, para estudantes, público externo e servidores, ela também se faz
presente nas salas de aulas e seguem o mesmo padrão, porém, dessa vez, com os
residuários de menor tamanho, mais compactos e ideais para salas de aula.

A proposta da padronização representa para comissão um avanço muito significativo,
pois além de simbolizar um início nas tentativas de padronização, revela uma motivação
para concretização das próximas propostas.
Foi realizada alguma ação relacionada ao objetivo principal deste subprograma que não
consta nas ações previstas?
Os alunos dos cursos técnicos integrados ao ensino médio (Informática e Alimentos)
realizaram uma vistoria no câmpus. Esta vistoria foi realizada na tentativa de combater a
formação de focos da dengue e também com a finalidade de separar resíduos sólidos
presentes no câmpus. Esta foi uma atividade conjunta realizada pela comissão local de
combate ao Aedes e pela comissão local do IFSC sustentável.

- Durante a Semana do Meio Ambiente, o IFSC Xanxerê realizou a construção de um
mosaico de paisagens naturais e culturais do mundo e do Brasil, a partir da ideia de
paisagem enquanto herança. Este traballho foi desenvolvido em sala de aula, fruto dos
diálogos das disciplinas de Geografia, Biologia e Português, que contou com a
colaboração da Comissão Local de Sustentabilidade e de outros servidores.
A turma do Técnico em Informática ficou responsável por pesquisar e selecionar
imagens que caracterizam a vida dos biomas encontrados no mundo, considerando os
aspectos climáticos, hidrográficos e os impactos que estes tem sofrido. Enquanto que a
turma Técnico em Alimentos, retratou os domínios paisagísticos e ecológicos e as faixas
de transição encontrados no Brasil, classificação desenvolvida pelo geógrafo de Aziz
Ab'Saber. Além de caracterizar a vida encontrada nestes domínios, pesquisaram sobre a
Reservas Ambientais e Unidades de Conservação, locais que preservam características
da fauna e da flora, a fim de sensibilizar e conscientizar sobre a preservação destes
biomas.
A partir desta imersão, os alunos produziram poesias que expressam a relação entre
o seres vivos e o ambiente onde vivem. Posteriormente, os alunos confeccionaram um
painel do mapa-mundi, varais de poesias e colaram imagens representativas destes
domínios e biomas de acordo com sua localização. Fazendo, assim, uma conexão entre
as atividades da Semana Nacional dos Museus, que tinha como tema “Museus e
Paisagens Culturais”.

Foi realizada uma visita técnica no aterro da empresa continental (empresa responsável
pela coleta de resíduos em Xanxerê) pela comissão do IFSC sustentável para melhor
entender e aplicar as formas de separação de resíduos no câmpus; registrada como ação
de extensão número 86/16 com o título “Visita técnica a Empresa Continental (Aterro
Sanitário): Coleta, separação e disposição final de resíduos”.

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

Ações

Relatos

Diagnóstico do Levantando a origem, o Foram realizadas pesquisas de qual
uso da água
consumo e a destinação da seria a melhor forma de abordar o tema
água utilizada.
com os alunos (vídeos, imagens,
cartazes)
Fixando cartaz informativo no Foi apresentado um vídeo aos alunos no
acesso local principal.
dia mundial da água.
Racionalização Substituindo ou regulando as Foram fixadas nos banheiros, etiquetas
do consumo de válvulas de descarga nos recomendando o uso correto de torneiras
água
banheiros;
e descargas.
Realizando instalação de Foram fixadas nos banheiros, etiquetas
arejadores nas torneiras e recomendando a racionalização do uso
chuveiros;
de água.
Substituindo as torneiras Foram realizadas substituições das
convencionais por torneiras torneiras convencionais por torneiras
com temporizador ou sensor. com temporizadores.
Revisão
das Realizando um diagnóstico Foram realizados ajustes sempre que
instalações
do estado das instalações necessários nas instalações hidráulicas.
hidráulicas
hidráulicas,
encaminhando
para execução as correções
necessárias.
Manutenção
Monitorando,
Foram realizados ajustes sempre que
periódica
de periodicamente, a situação necessários nas instalações hidráulicas.
instalações
das instalações Hidráulicas.
hidráulicas
Diagnóstico
dos efluentes

Caracterizando os efluentes Não foram caracterizados os efluentes
gerados nas dependências próximos ao câmpus.
do IFSC e apontando as
oportunidades de melhoria

Monitoramento Acompanhando o consumo, Não foram caracterizados os efluentes
do consumo da a utilização e o tratamento próximos ao câmpus.
água
dos efluentes
Foi realizada alguma ação relacionada ao objetivo principal deste subprograma que não
consta nas ações previstas?

O Dia Mundial da Água foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) no dia
22 de março de 1992, cujo objetivo era reconhecer a sua importância, ampliar a discussão
e incentivar o uso sustentável dos recursos hídricos no planeta.
A razão para se preocupar com a água, se sabemos que dois terços do planeta Terra é
formado por este precioso líquido, é que apenas cerca de 0,008 %, do total da água do
nosso planeta é potável (própria para o consumo). E como sabemos, grande parte das
fontes desta água (rios, lagos e represas) está sendo contaminada, poluída e degradada
pelas atividades humanas. Além disso, a falta de gerenciamento e de governança tem
auxiliado para agravar esta situação.
O Relatório da ONU alerta para uma possível crise hídrica global, caso não haja
mudanças no uso e no gerenciamento. Segundo este relatório, o mundo enfrentará um
deficit de 40% no abastecimento de água em 2030.
Diante deste cenário, a Comissão Local do IFSC Sustentável do Câmpus Xanxerê
organizou no hall de entrada do bloco I atividades pedagógicas de sensibilização e
conscientização. Foi apresentado, durante os intervalos dos períodos vespertino e
noturno, um vídeo educativo tendo como tema Dia Mundial da Água. A ideia foi utilizar a
data para analisar criticamente o atual uso deste bem, e refletir sobre sua importância e
preservação, bem como, incentivar ações mais racional e sustentável deste recurso, a fim
de evitar o desperdício.
Segundo a professora Luciane Belmonte Pereira, professora de biologia e coordenadora
da comissão local do IFSC Sustentável, o objetivo desse dia é promover conscientização
sobre a relevância da água para a nossa sobrevivência e de outros seres vivos. Além
disso, a data é um momento para lembrar a importância do uso sustentável desse recurso
e a urgente necessidade de conservação dos ambientes aquáticos, evitando poluição e
contaminação.

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

Ações

Diagnóstico
Levantando a origem e o
das fontes de volume da energia elétrica
energia
consumida
utilizadas
no Levantando os tipos de
campus
combustível
e
volume
consumidos pela frota local

Relatos
Foi realizado um levantamento do
volume de energia elétrica consumida.
Não foram realizados levantamentos
sobre os combustíveis, visto que o
câmpus apresenta apenas 2 veículos
oficiais

Fixando cartaz informativo no Foram fixados cartazes alertando sobre
acesso local principal.
a racionalização do uso de luz em todas
as salas e repartições do câmpus.
Diagnóstico da Inventariando a potência Foram realizadas pesquisas sobre o
potência
elétrica
de
todos
os horário de maior gasto de energia
instalada
equipamentos do câmpus em elétrica.
funcionamento.
Programa
de
substituição de
equipamentos
e de frota

Elaborando um programa Recomendou-se
a
diminuição
de
que planeje a substituição equipamentos ligados nos horários de
dos equipamentos com baixa maior gasto de energia.
eficiência energética por
outros mais modernos com
base nos resultados do
diagnóstico
de
potência
instalada

Programa
de Monitorando periodicamente Os equipamentos são monitorados
manutenção da as condições mecânicas, periodicamente e quando necessários
frota
com enfatizando o rendimento.
são trocados.
revisão
periódica
Redimensiona
mento
da
potência
contratada

Recalculando
Foram realizadas pesquisas sobre o
semestralmente o pico de horário de maior gasto de energia
potência
de
consumo elétrica.
adequado

Foi realizada alguma ação relacionada ao objetivo principal deste subprograma que não
consta nas ações previstas?
Foram realizadas trocas de lâmpadas por um material que oferece maior economia
(lâmpadas LED).

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

Espaço
do Reservando
espaço/sala
servidor
/ para instalação de copa e/ou
Ambiente
área de convivência para
coletivo
de utilização dos servidores.
convivência
Adquirindo
mobiliário
confortável para o espaço de
convivência
(ex.:
pufes,
mesas, sofás etc.)

Relatos
A copa ainda está sendo organizada,
como
área
de
convivência
dos
servidores.
Como o câmpus não possui espaço
físico adequado, ainda estão se
estruturando as áreas de convivência.

Calendário
anual
atividades
integração

Organizando a promoção de São realizadas palestras no início de
de atividades
culturais
e cada semestre para promoção da
de artísticas voltadas para a integração dos servidores.
integração dos servidores;

Programa
prevenção
ocorrência
acidentes
trabalho

de
à
de
de

Ergonomia
trabalho

Adequando os ambientes de
trabalho às normas de
segurança
do
trabalho
vigentes;

Os ambientes de trabalho estão sendo
adequados a medida que aumentam o
número de servidores e alunos,
entretanto nossa estrutura física é um
fator limitante.

Elaborando
guias
dos
procedimentos de segurança,
sempre que os ambientes e
as atividades o exigirem;

Foi elaborado o Mapa de Risco para os
laboratórios, que estão expostos nos
ambientes. Os laboratórios também
possuem
Normas
de
Uso,
disponibilizando EPI´s necessários para
o desenvolvimento das atividades.

Fornecendo e exigindo a
utilização
dos
EPI
(Equipamentos de Proteção
Individual).

Foi elaborado o Mapa de Risco para os
laboratórios, que estão expostos nos
ambientes. Os laboratórios também
possuem
Normas
de
Uso,
disponibilizando EPI´s necessários para
o desenvolvimento das atividades.

no Realizando
análise
ergonômica
do
trabalho
(avaliando
mobiliário,
equipamentos e operações);

Como
este
subprograma
envolve
engenheiro de segurança do trabalho, a
comissão local não está acompanhando
esta ação. No câmpus não há
profissional
habilitado
para
essa
atividade, sendo que no IFSC temos
apenas um servidor engenheiro em

segurança do trabalho.
Elaborando um relatório de Como
este
subprograma
envolve
recomendações
das engenheiro de segurança do trabalho, a
adequações
a
serem comissão local não está acompanhando
adotadas.
esta ação. No câmpus não há
profissional
habilitado
para
essa
atividade, sendo que no IFSC temos
apenas um servidor engenheiro em
segurança do trabalho.
Avaliação
da Elaborando
instrumento Atividade realizada pela CPA Local.
satisfação dos específico para levantamento
servidores em da satisfação dos servidores
relação
ao quanto ao ambiente de
ambiente
de trabalho
trabalho
Programa
de Utilizando
filtros
em No câmpus não há profissional habilitado
qualidade do ar equipamentos emissores de para essa atividade.
substâncias voláteis;
Caracterizando
No câmpus não há profissional habilitado
microbiologicamente
a para essa atividade.
qualidade
do
ar
das
dependências
do
IFSC,
apontando as oportunidades
de melhoria;
Promovendo
manutenção Esse trabalho é feito mensalmente com
regular
dos
aparelhos acompanhamento da empresa de
condicionadores de ar.
manutenção de ar-condicionado.
Espaço verde

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

Dentro de um projeto de extensão da
professora Aline, foi construída uma
horta comunitária em que servidores e
alunos participam ativamente tanto como
benfeitores como beneficiados da horta.
Esta horta está no pátio frontal do
câmpus.

Foi realizada alguma ação relacionada ao objetivo principal deste subprograma que não
consta nas ações previstas?
Foto da horta do Câmpus.

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

Ações

Relatos

Diagnóstico de Inventariando, com base no Não foram realizados, e não estão
serviços
de planejamento de obras e previstos, serviços de engenharia no
engenharia e serviços de engenharia, câmpus.
materiais
todos os serviços que serão
utilizados
contratados e os materiais
que serão necessários para
tais serviços considerando o
biênio 2015-2016
Incorporação
de critérios de
sustentabilidad
e nos serviços
de engenharia
e
materiais
utilizados

Alterando as especificações Não foram realizados, e não estão
e
requisitos
técnicos previstos, serviços de engenharia no
constantes nos editais de câmpus.
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

Programa de
gestão
de
resíduos
de
construção civil

Estabelecendo
Não foram realizados, e não estão
obrigatoriedade
de previstos, serviços de engenharia no
encaminhamento
câmpus.
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
sustentabilidad
e
nas
construções

Elaborando
padrão Não foram realizados, e não estão
institucional de etiquetagem previstos, serviços de engenharia no
e classificação de soluções câmpus.
de sustentabilidade para
edificações, com base em
certificações
nacionais
internacionais existentes.

Etiquetagem
Classificando
cada Não foram realizados, e não estão
institucional de edificação existente e fixar, previstos, serviços de engenharia no

edificações

na entrada de cada prédio, câmpus.
a classificação obtida.

Programa de
reformas nas
edificações
existentes

Elaborando projetos para Não foram realizados, e não estão
execução
de
retrofits previstos, serviços de engenharia no
sustentáveis com base em câmpus.
estudo das oportunidades
de melhoria das edificações
existentes

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

Ações

Relatos

Padronização Capacitando comissões por Como este subprograma envolve Diretor
institucional de grupo de material/serviço de
Administração,
membros
das
materiais
e contratado;
Comissões
de
Padronização
e
serviços
Departamento de Compras da Reitoria, a
contratados
comissão local não está acompanhando
esta ação.
Racionalizando
diversidade
materiais/serviços
contratados, a partir
casos de uso.
Inserção
de
critérios
de
sustentabilidad
e

a Como este subprograma envolve Diretor
dos de
Administração,
membros
das
Comissões
de
Padronização
e
dos Departamento de Compras da Reitoria, a
comissão local não está acompanhando
esta ação.

Utilizando os Guias Práticos
de Compras Sustentáveis
existentes (ex.: NAJ/SP,
MPOG
etc.),
alterar/reespecificar
os
materiais
padronizados,
estabelecendo critérios que
contemplem
a
sustentabilidade
mas
contratações de serviços e
materiais.

Como este subprograma envolve Diretor
de
Administração,
membros
das
Comissões
de
Padronização
e
Departamento de Compras da Reitoria, a
comissão local não está acompanhando
esta ação.

Compras
Articulando
com
outras
compartilhadas Instituições
Públicas,
contratações conjuntas que
diminuam
os
custos
licitatórios e possam obter
maior economia de escala.

Como este subprograma envolve Diretor
de
Administração,
membros
das
Comissões
de
Padronização
e
Departamento de Compras da Reitoria, a
comissão local não está acompanhando
esta ação.

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

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

Ações

Relatos

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

Esta ação foi desenvolvida pela
Assessoria de Projetos Especiais, pois
está relacionado com o Portal do IFSC na
internet, e a comissão local utilizou este
conteúdo
para
conscientização
ambiental.

Agenda
Sintetizando, no espaço do
Sustentável do IFSC Sustentável na Internet,
IFSC
todos os eventos promovidos
pelo IFSC que trabalhem a
temática da sustentabilidade.

Esta ação envolve a Assessoria de
Projetos Especiais, pois está relacionado
com o Portal do IFSC na internet, e a
comissão local contribuiu para publicação
de eventos.

Formação
continuada de
servidores
para
implantação do
PLS
–
Representante
s

Participação de integrantes da comissão
no II Seminário Regional de Resíduos
sólidos realizado pela UNOESC em
Chapecó no período de 31/08 à 01/09.

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

Multiplicando
os As informações foram repassadas para
ensinamentos e orientações os alunos na disciplina de Biologia.
gerais para sobre os pontos
principais
a
serem
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
Realizando
seminários Não foram realizados eventos
Regionais de bianuais regionais para as câmpus de logística Sustentável.
Logística
instituições públicas com

pelo

Sustentável

duração de um dia. O evento
servirá como espaço para
capacitação e troca de
experiências
entre
os
diferentes câmpus de uma
região.

Seminário
Organizando
um
evento Não foram realizados eventos
Estadual
de bianual estadual, com caráter câmpus de logística Sustentável.
Logística
técnico científico e duração
Sustentável
de dois dias. O evento servirá
como espaço de definição de
agenda/objetivos
interinstitucional.
Desenvolver
estratégias
Programa de educativas e informativas
sensibilização padronizadas para apoiar a
implementação
de
cada
programa,
incluindo
o
desenvolvimento
de
lembretes
e
peças
de
divulgação que suportem a
transformação de hábitos.

pelo

Nas disciplinas de geografia, biologia e
ambiental são feitas abordagens de
cunho conscientizatório, sempre que
possível de acordo com o tema estudado.

Subprograma do PLS/IFSC – Saber+
A comissão local de sustentabilidade do Câmpus Xanxerê, estava pesquisando uma
informação na intranet, na aba “IFSC Sustentável”, e foi observado que no subprograma
Saber+ do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) havia sido disponibilizado
alguns modelos de placas informativas, que visam orientar sobre a manutenção,
economia e sobre o uso consciente de tudo que é de uso coletivos na instituição. Trata-se
de um material de instruções simples e de fácil compreensão. A comissão decidiu
aproveitar todos os conteúdos disponibilizados pois atendiam às demandas do Câmpus,
na intenção de contribuir com as questões de sustentabilidade da instituição, além de já
estarem prontas, com suas artes muito bem delineadas e criativas.
As atividades foram divididas, e as duas TAE´s que compõem a comissão ficaram com a
tarefa de fazer o levantamento dos locais e das quantidades a serem reproduzidas e
distribuídas nos locais mais adequados. Depois o material foi impresso, na impressora
colorida e em papel de gramatura espessa, plastificado frente e verso e colado nas
paredes dos ambientes.
O material “Uso consciente da água do bebedouro” foi distribuído próximos aos
bebedouros, o material “Uso consciente da água nas copas” foi posto na pia da sala de
convivência, o material “6 sugestões de economia de papel nas impressões” foi colado
acima das impressoras, o material “Uso consciente do papel toalha” foi anexado nos
banheiros e nos laboratórios que utilizam papel toalha, o material “Uso correto das
torneiras para evitar problemas” foi distribuído entre as torneiras dos banheiros, e o
material “Uso correto do banheiro para evitar problemas” foi colado dentro de cada

banheiro ao lado dos sanitários. Toda a comunidade atentou para as mensagens e teceu
elogios.

No entanto, algo estava faltando. A fiscal do contrato de energia elétrica, que participa da
comissão, notou que os conteúdos não contemplavam a sensibilização para o
racionamento de energia elétrica. Então, fizemos uma pesquisa na internet, para observar
modelos já existentes, e montamos um material seguindo o modelo do lembrete do uso
consciente do papel toalha, adaptado para questão elétrica. Tudo estava encaixado!

Em resumo, a comissão local de Sustentabilidade do câmpus Xanxerê, apoiada pela
gestão e pelos outros setores envolvidos do câmpus, articulou e desenvolveu as
seguintes atividades:
Reuniões de estudo do plano de gestão de logística sustentável (PLS);
Padronização de Residuários do IFSC câmpus Xanxerê;
Etiquetas de para conscientização do uso racional da água, luz e equipamentos;
Visita ao aterro da empresa continental (separação de resíduos);
Semana do meio ambiente;
Processo de pregão para descarte de resíduos do IFSC câmpus Xanxerê;
Dia Mundial da Água;
Troca de Lâmpadas para economia de luz, previamente programada pela gestão;
Substituições de torneiras convencionais por torneiras com temporizadores, previamente
programada pela gestão.

