
 
 

 

 

 

 

A pesquisa proposta pelo professor doutor da UFSB, Joel Pereira Felipe conduz à 

uma análise das premissas sobre os modelos de gestão sustentável no âmbito das 

instituições de Ensino Superior (IES). 

 O professor denota os efeitos do aquecimento global no planeta e quais as ações 

cabíveis para constituir diretrizes de gestão auto sustentável eficaz, que sejam 

implementadas pela Universidade Federal do Sul da Bahia e outras do Brasil. 

Também salienta a preocupação com os projetos de construção de Campi 

Universitários modelos, para diminuir o impacto no ecossistema de suas localizações 

através do conhecimento de métodos que universidades de países desenvolvidos do 

norte do planeta têm adotado. 

  O docente cita as universidades da Inglaterra como seus métodos modernos de 

gestão sustentável, gerando exemplos eficazes para impedir a degradação do meio 

ambiente, e junto com administradores e pesquisadores dessas universidades, 

realizará  um senso que seja aplicado no Brasil, através da UFSB,  na região de Ilhéus 

e Itabuna para constatar o efeito das campanhas de conscientização ambiental 

durante 04 décadas adotadas pelas instituições do mundo todo. 

  Ocorreram muitos eventos relevantes em prol do implemento das políticas públicas 

dentro desse período voltadas a projetos de desenvolvimento sustentável (DS), de 

proteção e recuperação de ecossistemas como a criação dos Encontros Latino-

americanos de Universidades Sustentáveis (ELAUS), tendo as universidades 

públicas e privadas promovido a realização de encontros regionais em 2008 (I 

ELAUS: Passo Fundo/Brasil), 2015 (II ELAUS: Porto Alegre/Brasil) e 2016 (III ELAUS: 

Tucuman/Argentina). 



  Também aconteceu a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Sustentável - Rio+20 (Rio de Janeiro, Brasil, 2012), a World Conference of Education 

for Sustainability Development (Nagoya, Japão) organizada pela UNESCO.  

   A Lei 9.795/1999 apresenta a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) que 

exige a educação ambiental no ensino básico e superior de instituições públicas e 

privadas, e tem como objetivo: a conscientização da população sobre o meio 

ambiente em que vivem;  desenvolver políticas públicas voltadas para a 

sustentabilidade; formar gestores de empresas públicas e privadas, profissionais de 

diferentes áreas, estudantes, professores e agentes públicos conscientes da 

importância da preservação do ecossistema e respeitosos dos direitos das gerações 

vindouras.  

  Outro item muito importante abordado pelo professor Joel é a localização dos Campi 

Universitários e como esses podem contribuir de forma relevante e sustentável na 

sociedade em geral, pois é de imprescindível importância refletir sobre a influência 

deles nas comunidades em que estão ou serão implantados.   

  No conceito atual de gestão sócio-ambiental, é fundamental que os cidadãos das 

comunidades sejam inseridos no âmbito da produtividade intelectual, participando de 

eventos e projetos de disseminação de conhecimento da vida acadêmica local , e 

também na elaboração de projetos na área de urbanização de suas cidades. 

 

 

  

 


