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Ata da 1ª Reunião ordinária da Comissão de Políticas de Sustentabilidade - CPS, 

metapresencialmente e presencialmente na UFSB, realizada em 04/07/2018. 

 

Aos  04 (quatro) dias do mês de julho do ano de 2018 (dois mil e dezoito), das 09:00 às 

12:00h  reuniram-se presencialmente membros da Comissão de Políticas de Sustentabilidade 

– CPS da Universidade Federal do Sul da Bahia, na sala 01 do prédio da Reitoria da 

Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB, Campus Jorge Amado, no Bairro de Ferradas, 

Itabuna, Bahia, assim como metapresencialmente com membros da CPS em outros Campi, com 

o objetivo de realizar a primeira reunião da Comissão de Políticas de Sustentabilidade da 

UFSB, que contou com a participação dos seguintes servidores: Catarina Marcolin (CSC), 

Leonardo Moraes (CSC), Valerie Nicollier (CJA), Frederico M. Neves (CPF), Paulo 

Dimas (CSC), Moane  Vieira Sousa (CES_CPF), Oneide Andrade da Costa (CPF), 

Lívia Berti (CJA), Adinaílson Guimarães de Oliveira (CJA), Jennifer Weigert de Jesus, 

Weliton Alves Gabriel (CPF), Renata R. Passinho (CSC), Helder Rocha da Conceição 

(CJA), Ita de Oliveira e Silva (CJA), Telma Simões Peres Andrade (CPF). A reunião 

iniciou com Valerie Nicollier, Diretora de Sustentabilidade e Integração Social, dando as 

boas-vindas a todos/as e realizou uma apresentação, que segue em anexo, na qual foram 

abordados: conceito do Plano de Logística Sustentável (PLS), sua obrigatoriedade, 

normativa, temas e conteúdos mínimos obrigatórios e os que a UFSB teria interesse em 

incorporar, ações a serem alcançadas pela comissão para a construção do PLS. Explicou 

que paralelamente, a Comissão deverá elaborar o regimento interno próprio, o qual será 

discutido e aprovado pela CPS nas próximas reuniões, seguidamente, submetido ao Consuni. 

Adicionalmente, a Comissão deverá elaborar, com participação da comunidade, a Política 

de Sustentabilidade da UFSB, a qual, também será submetida à apreciação pública, e 

também, posteriormente, apreciada pelo Consuni e publicada como resolução. Foi discutida, 

entre os presentes, a necessidade de promover a participação de toda comunidade acadêmica 

tanto na construção da política de sustentabilidade como no Plano de Logística Sustentável 

da UFSB. Sobre esta questão, foi decidido que todas as reuniões seriam abertas ao público 

em geral, e para tanto, a divulgação seria feita com antecedência às reuniões. 

Adicionalmente, que as minutas da Política de Sustentabilidade e do PLS da UFSB seriam 

disponibilizadas para consulta pública, permitindo que toda comunidade acadêmica 
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contribua diretamente na escrita do texto. Ainda como ação para promover a participação 

das comunidades, as Diretorias de Infraestrutura (DINFRA) e de Sustentabilidade e 

Integração Social (DSIS) estão organizando a Oficina: "Campus como Laboratório Vivo de 

Sustentabilidade", o qual terá intuito, mais especificamente, de aproximar a academia à 

gestão e solucionar conjuntamente o desenvolvimento dos campi sustentáveis. Essa oficina 

acontecerá, nos três campi, em agosto de 2018. Sobre prazo para submissão da Política de 

Sustentabilidade à apreciação da comunidade, foi concordado entre os presentes que deverá 

ocorrer até outubro do ano corrente. Como nada mais houvesse a ser dito, a reunião foi 

encerrada e a presente ata lida e achada conforme, sendo assinada por todos os presentes na 

reunião. Itabuna, 04 de julho de 2018. 



Reunião de Instalação da Comissão 
de Políticas de Sustentabilidade – 

CPS da UFSB 

 
4 de Julho, 2018 

Pró-Reitoria de Sustentabilidade e Integração Social 

 



Pauta 

• Apresentação dos membros – expectativas; 

• Funcionamento da CPS – minuta de Regimento 
Interno; 

• Legislação - exigências mínimas; 

• Plano de Gestão de Logística Sustentável – PLS: 
onde estamos? 

• Política de Sustentabilidade: abrangência, 
transversalidade e marco legal.  

• Papel da CPS: Como elaborar? Produtos? Prazos? 

• Agenda 2018 da CPS. 

 

 



Plano de Gestão de Logística Sustentável - PLS 

• A partir do Decreto n° 7.746 de 05 de junho 2012, tornou-se obrigatória para 
todos os órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional 
e as empresas estatais dependentes a elaboração do Plano de Gestão de Logística 
Sustentável (PLS). A Instrução Normativa nº 10, de 12 de novembro de 2012 
explicita as regras para elaboração do PLS, sendo que:  

 
• Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se: 
• I – logística sustentável: processo de coordenação do fluxo de materiais, de 

serviços e de informações, do fornecimento ao desfazimento, que considera a 
proteção ambiental, a justiça social e o desenvolvimento econômico equilibrado; 

 
• II – critérios de sustentabilidade: parâmetros utilizados para avaliação e 

comparação de bens, materiais ou serviços em função do seu impacto ambiental, 
social e econômico; 

 
• III - práticas de sustentabilidade: ações que tenham como objetivo a construção 

de um novo modelo de cultura institucional visando a inserção de critérios de 
sustentabilidade nas atividades da Administração Pública; 
 



Conteúdo mínimo do PLS: 

I atualização do inventário de bens e materiais do órgão ou 

entidade e identificação de similares de menor impacto 

ambiental para substituição; 

II práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de 

materiais e serviços;  

III responsabilidades, metodologia de implementação e 

avaliação do plano;  

IV ações de divulgação, conscientização e capacitação. 

 



Temas 
PLS 

"Coleta 
Seletiva“ 

(Gestão RS) 

"Energia 
Elétrica" 

"Compras e 
Contratações 
Sustentáveis" 

"Deslocamento 
Pessoal" 

"Qualidade de 
Vida no 

Ambiente de 
Trabalho" 

"Água & 
Esgoto" 

"Material 
de 

Consumo" 

Os temas do PLS previstos 
por lei: 



Temas 
UFSB 

Biodiversidade 

Pesquisa 

Universidade-
Sociedade 

Arquitetura 
Sustentável 

Ensino 

Temas que a UFSB pode 
incluir: 



Temas previstos por Lei Informações especificadas na 

Normativa 

O que (mais) poderá ser investigado... 

I Material de consumo, 
compreendendo, pelo menos, papel para 

impressão, copos descartáveis e 

cartuchos para impressão; 

Materiais de limpeza, de comunicação, alimentação, 

materiais para laboratórios, adubos e agrotóxicos... 

Descobrir todos os materiais que a UFSB compra 

hoje e comprará no futuro: qualidade e quantidade? 

Comunicação desses dados? 

II Energia (elétrica);  
- Consumo de energia elétrica fornecida pela COLEBA, 

Energias alternativas (produção e consumo), 

Combustíveis usados na frota da UFSB e nos 

geradores (tipos, quantidade e custo)... 

Comunicação desses dados? 

III Água e Esgoto 
- De onde vem a água do campus e para onde vai? 

Quantidade e qualidade hoje. O que a comunidade 

acadêmica sabe a respeito disso? Custos, 

manutenção e desperdícios. 

Informação/Comunicação. 

IV Coleta Seletiva (Gestão 

de Resíduos Sólidos); 

- Coleta Seletiva Solidária. O que fazer se não existem 

Cooperativas, Associações etc.? 

Logística reversa prevista na compra de 

equipamentos eletrônicos, lâmpadas, pilhas etc. 

V Qualidade de Vida no 

Ambiente de Trabalho  
VI Compras e 

contratações 

sustentáveis,  

compreendendo, pelo menos, obras, 

equipamentos, serviços de vigilância, de 

limpeza, de telefonia, de processamento 

de dados, de apoio administrativo e de 

manutenção predial;  

“Obras” como tema separado: “arquitetura 

sustentável” 

VII Deslocamento de 

pessoal,  

considerando todos os meios de 

transporte, com foco na redução de 

gastos e de emissões de substâncias 

poluentes. 

  

  



Temas da UFSB 

não previstos por 

Lei 

O que o poderá ser investigado... 

VIII Biodiversidade Biodiversidade atual nos campi e no entorno: qualidade e quantidade. 

Projetos relacionados à conservação da Biodiversidade por parte da administração (paisagismo nos 

campi) e de pesquisadores (docentes), a exemplo do projeto do Jardim Botânico em Porto Seguro.  

IX Arquitetura 

Sustentável 

Projetos, localização e Termos de Referências para a Contratação das Obras. 

Princípios e critérios adotados. 

Aquisição de materiais para as obras.  

Gerenciamento dos Resíduos Sólidos - RCC 

Certificação das obras. 

Ver Selo Casa Azul da Caixa 

X Relação da 

Universidade 

com a 

Sociedade 

Relação do campus com o entorno: tem programas e projetos que envolvem a comunidade externa 

na utilização dos serviços do campus? 

Instância representativa da comunidade na UFSB – Conselho Estratégico 

Políticas, programas e projetos de Inclusão Social (cotas, programas de monitoria, capacitação para 

funcionários terceirizados etc.). 

Participação de membros da UFSB (estudantes, servidores técnicos e docentes) em organizações da 

sociedade civil, como  conselhos, comitês  etc. 

Consultar Planilha STARS 

XI Ensino Como a sustentabilidade é contemplada nos cursos de Primeiro Ciclo? Quais os cursos que têm a 

sustentabilidade no seu nome e/ou como tema central e/ ou como tema transversal; componentes 

que têm a sustentabilidade no seu nome e/ou como tema central e/ou como tema transversal. 

Projetos específicos etc. 

Consultar Planilha STARS 

XII Pesquisa Pesquisas voltadas para a sustentabilidade ou para a conservação do Meio Ambiente. Existe esse 

levantamento? Quais os critérios? 

Consultar Planilha STARS 



Onde estamos? 
• Estrutura de Gestão – PROSIS; 

• Referências Legais da Administração Pública Federal e do 
Ensino Superior; 

• Infraestrutura – Arquitetura sustentável nos novos campi 
(Campus como Laboratório Vivo de Sustentabilidade); 

• Inventário de bens e materiais, compras e consumo; 

• Manutenção e Monitoramento  de consumo de água e 
energia;  

• Inclusão nos TRs – Compras Sustentáveis e Contratos de 
Serviços Sustentáveis (ACV de Produtos, gestão dos campi); 

• Reuniões entre PROSIS e PROPA – definição dos fluxos, 
processos, atribuições e responsabilidades: plano de ação 
conjuntas; 

• Reuniões sobre Laboratórios – Ciclo de Vida de Produtos; 

• Projetos no território: Gestão de Bacias Hidrográficas, 
Assentamentos Rurais, pesquisas que envolvem a 
sustentabilidade; 



Política de Sustentabilidade de 
uma Universidade 
• Mais abrangente do que o PLS; 

• Modelos de outras universidades (Política – 
Resolução); 

• Envolver os campi – descentralizar; 

• Envolver as Unidades Acadêmicas; 

• Garantir a transversalidade da sustentabilidade, 
explicitando-a em todos os documentos da 
universidade: PDI, Regimento, PPCs, Programas 
específicos de pesquisa e extensão... 

• Sistema de Gestão Ambiental; Transparência; 

• Programa Institucional de Educação Ambiental. 

 



Próximos passos (sugestões) 

• Reunião mensal da CPS (três campi); 

• Reunião mensal em cada campus (intercaladas); 

• Disponibilização do material que já foi elaborado: Regimento da 
CPS, sugestão de estrutura mínima para PLS e dados que já estão 
disponíveis (estado da arte);  

• Na próxima reunião aprovar Regimento e submeter ao CONSUNI; 

• Elaborar Política de Sustentabilidade, através de uma resolução; 

• Submeter à consulta pública em setembro; 

• Definir participação dos membros da CPS na elaboração da 
Política e do PLS (possibilidades: um membro para cada tema; 
acompanhamento PDI, Regimento e PPCs...) 

• Submeter PLS à consulta pública em outubro; 

• Resolução – CONSUNI em outubro. PLS – CONSUNI em 
novembro. 

• Disponibilização dos dados no site: SGA (UFSB em números?) 

• Outras sugestões para promover a construção participativa...  


