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

metapresencialmente e presencialmente na UFSB, realizada em 04/07/2019. 

 

Aos  04 (quatro) dias do mês de julho do ano de 2019 (dois mil e dezenove), das 8:30 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 

discutir a seguinte pauta: Compareceram à reunião os seguintes membros da Comissão de 

Políticas de Sustentabilidade: Metapresencialmente - Leonardo Moraes (CSC);  Roberta 

Scaramussa, Oneide Andrade. Presencialmente: Luana Sampaio, Lilian Reichert, 

Joseline Pippi. Convidados:  Marilua Damasceno (aluna do NUPPEA/UFSB) e servidores 

da Diretoria de Administração da PROPA: Vitor Nascimento dos Santos, Jéssica de Souza, 

Pedro Soares Ferreira. A reunião iniciou com a apresentação, pelo professor Leonardo 

Moraes, Coordenador de Sustentabilidade, do Termo de Referência para construção do Plano 

de Logística Sustentável (PLS) da UFSB. A fim de esclarecer ainda mais os/as presentes, o 

professor Leonardo explicou que a sustentabilidade ultrapassa a dimensão ambiental e, que, 

por isso, foi criado um GT sobre Qualidade de Vida no trabalho, com servidores/as dos três 

campi. Em seguida, explicou os itens do documento (com descritivo esquema norteador do 

PSL) e disse que considera que sua construção iniciou há muito tempo. Recordou uma 

reunião que teve com Vítor, que, na ocasião, lhe explicou muitos aspectos. Ressaltou a 

concepção de que o PLS constitui um documento vivo, portanto, em permanente construção 

e revisão. Abordou iniciativas já tomadas como a oferta, em 2015, de um Componente 

Curricular sobre o tema que se foi também um curso de capacitação a servidores, ministrado 

pelo professor Asher; um workhsop, realizado em 2017, no qual foram definidos 

coletivamente os temas que hoje compõem o documento; a portaria institucional que cria a 

CPS, dentre outras. Afirmou que, conforme o planejamento da Comissão, o Consuni deve 

apreciar a Minuta do PLS em dezembro deste ano. Passou a palavra para a participação 

dos/as presentes. Vitor, da DIRAD, mencionou a reunião que teve com o professor 

Leonardo. Afirmou que a UFSB precisa de instrumentos para orientar a prática no sentido 

da sustentabilidade e relatou o que já efetivamente realizam na prática cotidiana da DIRAD. 
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Afirmou que a equipe é constituída por poucos/as servidores/as e que não têm um tratamento 

específico, nas compras, para questões de sustentabilidade. No entanto, no dia-a-dia, buscam 

seguir a legislação e solicitam que os fornecedores apresentem à coordenação documentos 

que demonstrem que seguem a legislação no que diz respeito à sustentabilidade. Expôs 

brevemente que isso é seguido também no que se refere aos bens de informática, sobre os 

quais existe alguma legislação, ainda que rasa, no seu entendimento. Sobre questões que 

considera mais simples, como itens de consumo, afirmou não conhecer legislação específica, 

o que não lhes dá segurança de que a empresa realmente está comprometida com a 

sustentabilidade. Disse ainda que reforça constantemente com os/as colegas de setor sobre 

uso de impressoras, papeis e tinta de impressão. Relatou que, em 2018, vários processos que 

antes circulavam em meio físico passaram a ser totalmente digitalizados, com exceção dos 

projetos de engenharia. Em 2019, conseguiram que todos os processos passassem a ser 

digitalizados. Citou algumas leis, decretos e instruções normativas de que já tem 

conhecimento, mas reconheceu que ainda precisa estudar um pouco mais as especificidades 

e se atualizar. Questionou o professor Leonardo sobre o Plano de Ação e o fluxo do trabalho 

de preenchimento do item sobre compras da minuta do PLS. O professor Leonardo 

agradeceu a explicação de Vítor, salientando que, o que ele relatou, já indica ações que o 

setor onde trabalha tem realizado e que estas devem constar no PLS. Destacou aspectos 

importantes e sugeriu que o texto sobre Compras Sustentáveis observasse as premissas da 

Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P), uma vez que este documento propõe 

que o setor público, por ser um grande consumidor, pressione a sociedade e seus 

fornecedores a adotar medidas em prol da Sustentabilidade socioambiental. Comentou ainda 

sobre outros documentos e temas relevantes como o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e 

a logística reversa, pouco praticada. Destacou, na fala de Vítor, aspectos que refletem 

experiências que já são desenvolvidas na UFSB e que ele soube delinear demandas e metas 

para a universidade como: solução para o número baixo de servidores/as do setor; atingir 

100% de redução com a digitalização de processos; alcançar 50% de contratos assinados 

com empresas para que façam a logística reversa, etc. O que seria necessário para o 

preenchimento do documento seria: estimar metas por período, apontar o que trava o 

trabalho do setor, indicar o que não está devidamente instrumentalizado pela universidade, 

o que é necessário fazer para que os processos não fiquem estagnados. Após isso, o professor 
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Leonardo ressaltou a importância de o documento ser preenchido pelos setores competentes. 

Recuperou uma ideia, levantada tempos atrás, sobre a construção de ilhas de impressão, o 

que diminuiria o consumo de papel e tinta de impressão. Vitor disse que tem ciência de que 

o setor de compras deve preencher o documento e perguntou sobre o método e o fluxo. 

Explicou que as ilhas de impressão ainda não foram implantadas porque ainda estão 

aguardando informações dos campi sobre a quantidade de impressoras, a localização delas, 

que setores mais as utilizam, etc. Após isso, haverá uma discussão com a PROTIC e a 

DIRPLAN, a fim de investigar a melhor estratégia para otimizar os recursos. A professora 

Luana Sampaio pediu a palavra para questionar o uso de banners e as impressões, observou 

que a produção de banners é uma prática frequente pela comunidade Universitária. O 

servidor Pedro destacou a importância do trabalho de construção do documento para a 

universidade. Ressaltou a necessidade de participação ampla de todos/as da comunidade 

acadêmica. Relatou que muitos equipamentos vão ficar no prédio atual da Reitoria quando 

ela for transferida para o prédio cedido, no Centro. O professor Leonardo disse que há um 

esforço muito grande para publicizar o trabalho da CPS e de mobilização. Explicou que a 

CPS tem 27 membros e lamentou que as reuniões mensais têm sido esvaziadas. Disse que 

entende as múltiplas tarefas de todo/as. Anunciou que será realizado, junto com o Núcleo de 

Pesquisa e Extensão de Educação Ambiental do CSC, um fórum de sustentabilidade durante 

a SNCT deste ano para apresentar um esboço do PLS.  Reforçou que vai compartilhar com 

todos/as o material apresentado nesta reunião. A professora Luana Sampaio lembrou que 

amanhã encerra o prazo para o Edital da DGP de promoção de qualidade de vida no trabalho. 

Informou que ela e uma colega da UESC serão as proponentes de um curso no CJA. Pediu 

dos/as presentes reforço nos outros campi. A ideia é contemplar um curso por campus. O 

professor Leonardo se comprometeu a reforçar. Com isso, o professor Leonardo encerrou a 

reunião. 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 

2019. 


