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Relatório
Este relatório visa apresentar o desenvolvimento da implementação e a evolução das ações
do Plano de Gestão de Logística Sustentável da UNIFESP (PLS-UNIFESP 2018), produzidas nos
âmbitos dos seus respectivos campi, quais sejam:








Campus Baixada Santista
Campus Diadema
Campus Guarulhos
Campus Osasco
Campus São José dos Campos
Campus São Paulo
Reitoria

O PLS-UNIFESP 2018 foi elaborado sob coordenação do Departamento de Gestão e
Segurança Ambiental (DGA-UNIFESP), desenvolvido pelos membros da Comissão Gestora do PLS
(nomeada pela Portaria nº 4.444, de 12 de dezembro de 2014) e sua primeira versão foi publicada
em setembro de 2015. A Comissão é responsável também pelo monitoramento, avaliação e revisão
do PLS-UNIFESP.
O presente Relatório atende à uma das atribuições da Comissão Gestora do PLS, no que diz
respeito à verificação e avaliação contínua de seus resultados e à revisão periódica de seu conteúdo.
As etapas do PLS-UNIFESP seguiram as mesmas propostas indicadas na Capacitação sobre
Planos de Logística Sustentável, ministrada pelo Ministério do Planejamento em 17 de junho de
2015, conforme segue ilustrado na Figura 1 e descrito na sequência.

Figura 1 - Etapas do PLS-UNIFESP
Fonte: Pessoal.



Etapa 1 - Preparação: Criação da Comissão Gestora, oficializada pela Portaria Reitoria

nº 4.444 de 12 de dezembro de 2014 (Anexo I);
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Etapa 2 - Diagnóstico / Medição: Realização do levantamento do inventário dos

materiais de consumo e materiais permanentes adquiridos em 2014;


Etapa 3 - Elaboração do Plano: Foram estabelecidas metas e ações, que compõem os

Planos de Ação abordando práticas de sustentabilidade e racionalização de materiais e serviços.
Assim, foram definidos indicadores e períodos de apuração para cada ação;


Etapa 4 - Implementação do Plano: A publicidade do PLS-UNIFESP ocorreu por meio

de sua divulgação no Portal da UNIFESP, página do DGA e intranet, e pode ser consultado pelo link:
https://www.unifesp.br/reitoria/dga/pls. As metas e ações propostas foram implementadas e
acompanhadas pelos servidores dos campi indicados como responsáveis nos Planos de Ação;


Etapa 5 - Monitoramento do Plano: Inclui o ciclo avaliativo proposto pela IN nº

10/2012, o qual prevê o monitoramento semestral dos resultados alcançados;


Etapa 6 - Verificação e Avaliação: como o PLS é constante, a cada doze meses será

feita a análise crítica e revisão de metas.
Este Relatório de Avaliação consiste da Etapa 6 e contém a consolidação dos resultados
alcançados após a implementação do PLS-UNIFESP 2018.
Anualmente as metas e objetivos propostos no Plano serão controlados e melhorados de
maneira contínua por meio de sua atualização seguindo as etapas do Ciclo do PDCA (Figura 2),
descritas a seguir.

Figura 2 - Ciclo PDCA.
Fonte: Adaptado de Daychoum, 2010, p. 131.



A etapa Plan (Planejamento): realiza-se a análise da situação atual, o

estabelecimento de metas e a identificação de problemas. Após a condução da análise, devem ser
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definidas ações que deverão ser executadas para que cada meta possa ser atingida. Quanto mais
informações forem agregadas ao planejamento, maiores serão as possibilidades de que a meta seja
alcançada.


A etapa Do (Execução): consiste na execução das ações estabelecidas e na coleta de

dados que serão utilizados na etapa seguinte.


Na etapa Check (Verificação): ocorrerá a confirmação da efetividade da ação

adotada. Caso a meta não seja alcançada, deve-se retornar à análise para verificar se as ações
propostas foram suficientes e se as metas, previamente definidas, são possíveis de serem
alcançadas e são de competência dos responsáveis indicados. Caso a meta tenha sido alcançada,
deve-se prosseguir à etapa seguinte.


A etapa Act (Ação) consiste na padronização e adoção das ações cuja implementação

permitiu o alcance da meta, bem como comunicar os resultados efetivos ao campus. Após a
padronização ocorre a fase de conclusão, que consiste numa revisão das atividades realizadas e
planejamento para o trabalho futuro. Dessa forma, ocorre a repetição do ciclo do PDCA anualmente.

A Figura 3 mostra o ciclo completo desde a Preparação até a Verificação e Avaliação do PLSUNIFESP.
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Figura 3: Ciclo anual do PLS-UNIFESP.
Fonte: Elaborado pela autora.

Descrição do Ciclo anual do PLS-UNIFESP:
- Anualmente ocorre a Elaboração do Plano para o ano subsequente;
- O Plano é Implementado em seus diversos campi ao longo do ano;
- Semestralmente ocorre o monitoramento dos resultados obtidos com a implantação do
Plano, por meio do Relatório de Monitoramento Semestral que é publicado no site institucional;
- Anualmente ocorre a avaliação do Plano, por meio do Relatório de Avaliação Anual que é
publicado no site institucional e também é enviado eletronicamente à Comissão Interministerial de
Sustentabilidade na Administração Pública (CISAP) para publicação em site oficial;
- Anualmente ocorre a Verificação e Avaliação das metas, ações e indicadores propostos, no
intuito de validar sua eficiência, momento este em que é iniciada a Elaboração do Plano para o
próximo ano.

Os temas elencados no PLS-UNIFESP 2018 e acompanhados ao longo do ano são:
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para material de consumo
Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica
Práticas de sustentabilidade e de uso racional para consumo de água e geração de esgoto
Práticas de sustentabilidade para o fortalecimento do programa de coleta seletiva
Práticas de sustentabilidade para o fortalecimento dos programas de qualidade de vida no
ambiente de trabalho
 Práticas de sustentabilidade para os processos de compras e contratações
 Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos

O Quadro 1 mostra a quantidade de práticas propostas por cada campus para o ano de 2018:

Quadro 1: Relação entre os Campi e a quantidade de práticas

Baixada
Santista
Material de
Consumo
Consumo de
energia elétrica

São José
Diadema

Guarulhos

Osasco

dos
Campos

São
Paulo

Reitoria

3

4

5

11

2

6

3

4

6

2

14

6

6

2

3

6

3

4

3

3

2

3

6

3

4

4

2

3

1

2

3

2

2

5

1

2

2

3

10

3

2

1

2

3

4

8

5

1

2

Consumo de
água e geração
de esgoto
Programa de
Coleta Seletiva
Qualidade de
vida no
ambiente de
trabalho
Compras e
contratações
Uso da frota de
veículos

Para a elaboração deste Relatório de Avaliação Anual foi feita a extração dos dados inseridos
pela Comissão Gestora no Sistema de Gestão Ambiental (SISGA).
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1. Monitoramento dos Resultados
Em conformidade com o disposto no artigo 14 da IN MPOG/SLTI nº 10/2012, apresentamos
o Relatório de Avaliação do PLS-UNIFESP de 2018 de forma a evidenciar os resultados obtidos no
Monitoramento Anual das práticas implementadas na Universidade. Por se tratar de uma
Universidade multi-campi, os resultados serão apresentados por tema, indicando-se o respectivo
campus.
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para material de consumo

1.1 Práticas de sustentabilidade e de uso racional para material de consumo

1.1.1 Campus Baixada Santista

Meta: Reduzir em até 3% o uso de "papel toalha" descartável
Implementação das Ações: Campanha de conscientização - redução do uso de "papel toalha" descartável / cuidado ao retirar ao folhas / "2 folhas são suficientes para secar as mãos"
Indicador: Recarga de papel toalha
Descrição do Indicador: Quantidade de recargas (em fardos)
Unidade de Medida: Fardos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Fardos
440
4.728

As compras de papel toalha são
realizadas mensalmente pela empresa
terceirizada do serviço de limpeza.
Foram fixados cartazes nos banheiros
com a mensagem: “Apenas 2 folhas são
necessárias para enxugar as mãos”
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para material de consumo

Meta: Redução em até 3% do total de impressões
Implementação das Ações: Campanha de concientização - redução de impressões (maior uso de mídias digitais, quando imprescindível frente-e-verso, várias páginas por folha, uso de folha de
rascunho) / colocação de caixas de rascunho ao lado de cada impressora
Indicador: Total de folhas impressas / pedido de papel sulfite
Descrição do Indicador: Total de folhas impressas / pedido de papel sulfite
Unidade de Medida: Resmas
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2016
2017
2018

Resmas
892
1.151
998

Em abril foram trocadas todas
impressoras de Canon para Epson.

as
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para material de consumo

Meta: Reduzir em até 3% o uso de copos descartáveis
Implementação das Ações: Campanha de incentivo ao uso de canecas individuais
Indicador: Copos descartáveis
Descrição do Indicador: Quantidade de copos descartáveis
Unidade de Medida: Pacotes (100 unidades)
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2016
2017
2018

Pacotes (100 unidades)

399
150
14

Por um período do ano não foram
realizadas
compras
de
copos
descartáveis pois não havia responsável
técnico pelo almoxarifado.
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para material de consumo

1.1.2 Campus Diadema

Meta: Reduzir o consumo de papel sulfite (A4), com base no ano anterior
Implementação das Ações: Incentivar o uso da impressão de documentos em frente e verso
Indicador: Controle do consumo de papel sulfite
Descrição do Indicador: Quantitativo de papel adquirido
Unidade de Medida: Resmas
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/07/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2015
2016
2017
2018

Resmas
1.623
1.214
1.162
1.280

No primeiro semestre foi criado um
controle de distribuição dos pacotes de
papel sulfite nas Unidades Acadêmicas
para a impressão de provas dos alunos.
Os docentes ocasionalmente fornecem
mais folhas para que o aluno desenvolva
as questões dissertativas.
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para material de consumo

Meta: Reduzir o consumo de insumos de impressão, com base no ano anterior
Implementação das Ações: Incentivar a impressão de documentos só quando for necessário
Indicador: Controle do consumo de impressão/cópia
Descrição do Indicador: Quantitativo de impressões adquirida em contrato
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/07/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2015
2016
2017
2018

Unidades
667.165
878.091
862.791
722.424

No primeiro semestre foi criado um
controle de distribuição dos pacotes de
papel sulfite nas Unidades Acadêmicas
para a impressão de provas dos alunos.
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para material de consumo

Meta: Reduzir a quantidade de impressões coloridas, com base no ano anterior
Implementação das Ações: Incentivar o uso da impressão monocromática sempre que possível
Indicador: Controle do consumo de impressão/cópia colorida
Descrição do Indicador: Quantitativo da impressões coloridas adquirida em contrato
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/07/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2015
2016
2017
2018

Unidades
188.029
180.120
174.983
158.161

Existem cotas individuais e restrições de
usuários para impressões coloridas.
Houve troca de impressoras, que ficaram
por um período sem a configuração para
imprimir apenas em preto e branco.
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para material de consumo

Meta: Reduzir a quantidade de consumo de copos descartáveis, com base no ano anterior
Implementação das Ações: Incentivar o uso de canecas e squeezes
Indicador: Controle do consumo de copo descartáveis
Descrição do Indicador: Quantitativo de copos adquiridos
Unidade de Medida: Pacotes (100 unidades)
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/07/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2015
2016
2017
2018

Pacotes (100 unidades)

68
163
79
174

Há em estoque uma quantidade grande
de copos descartáveis que foi liberada
para consumo para que os copos não se
deteriorem e para liberar espaço no
almoxarifado.
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para material de consumo

1.1.3 Campus Guarulhos

Meta: Reduzir em 50% o consumo de copos descartáveis
Implementação das Ações: Campanha para redução do uso de copos descartáveis. Aquisição de canecas e garrafas duráveis
Indicador: Copos descartáveis de 180 ml
Descrição do Indicador: Quantidade de copos descartáveis de 180 ml adquiridos
Unidade de Medida: Pacotes (100 unidades)
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2018

Pacotes (100 unidades)

196
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para material de consumo

Meta: Reduzir em 5% o consumo de papel toalha
Implementação das Ações: Esforço de divulgação e treinamento do pessoal de serviços para o correto abastecimento dos insumos
Indicador: Papel toalha
Descrição do Indicador: Quantidade (pacotes) de papel toalha adquiridos
Unidade de Medida: Pacotes (500 folhas)
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

Pacotes (500 folhas)
2.216
2.440
1.775
2.995

Dados informados pela empresa
contratada para limpeza e manutenção
do prédio.
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para material de consumo

Meta: "Reduzir em 5% o consumo de toner e cartucho de tinta para impressão"
Implementação das Ações: Programar utilização da "EcoFont" como padrão de impressão em todos os computadores. Em todos os computadores, programar como padrão de impressão o "modo
economia de toner ativado" ou o "modo rascunho"
Indicador: Toner
Descrição do Indicador: Quantidade de toner e cartucho utilizados
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2018

Unidades
239
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para material de consumo

Meta: Reduzir em 5% o consumo de papel A4
Implementação das Ações: Incentivar o uso do verso das folhas sulfite para impressão da página seguinte do documento; Incentivar a impressão somente quando necessário (esforço de divulgação).
Utilizar outros meios para formalização (e-mail, entendimentos telefônicos). Implantação de quotas de impressão para docentes
Indicador: Papel A4
Descrição do Indicador: Quantidade de pacotes adquiridos
Unidade de Medida: Pacotes (500 folhas)
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

Pacotes (500 folhas)
1.306
874
1.830
2.522
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para material de consumo

Meta: Reduzir em 25% o consumo de garrafas de água para consumo pessoal
Implementação das Ações: Adquirir galões ou instalação de bebedouros em substituição às garrafas de água mineral
Indicador: Garrafas de água
Descrição do Indicador: Quantidade de garrafas de água adquiridas
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

Unidades
4.334
7.820
2.439
1.778
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para material de consumo

1.1.4 Campus Osasco

Meta: Aumentar 10% no uso de papel reciclado
Implementação das Ações: Conscientização da comunidade Eppen (papel reciclado)
Indicador: Workshops, palestras, dinâmica de grupos, campanhas (papel reciclado)
Descrição do Indicador: Quantidade de eventos (papel reciclado) / semestre
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Eventos
0
0

Não foi realizada nenhuma conscientização devido ao fato de já ter sido feita em outros períodos.
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para material de consumo

Meta: Aumentar 10% no uso de papel reciclado
Implementação das Ações: Redução de impressões com papel comum
Indicador: Pacotes de 500 folhas (papel comum)
Descrição do Indicador: Quantidade consumida de pacotes (papel comum)
Unidade de Medida: Pacotes (500 folhas)
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Pacotes (500 folhas)
423
305
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para material de consumo

Meta: Aumentar 10% no uso de papel reciclado
Implementação das Ações: Redução de impressões com papel comum
Indicador: Pacotes de 500 folhas (papel comum)
Descrição do Indicador: Gerenciamento de Impressão (papel comum)
Unidade de Medida: Pacotes (500 folhas)
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Pacotes (500 folhas)
423
305
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para material de consumo

Meta: Aumentar 10% no uso de papel reciclado
Implementação das Ações: Aumento nas impressões com papel reciclado
Indicador: Pacotes de 500 folhas (papel reciclado)
Descrição do Indicador: Quantidade consumida de pacotes (papel reciclado)
Unidade de Medida: Pacotes (500 folhas)
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2015
2016
2017
2018

Pacotes (500 folhas)
170
0
76
30
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Meta: Aumentar 10% no uso de papel reciclado
Implementação das Ações: Aumento nas impressões com papel reciclado
Indicador: Pacotes de 500 folhas (papel reciclado)
Descrição do Indicador: Gerenciamento de Impressão (papel reciclado)
Unidade de Medida: Pacotes (500 folhas)
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2015
2016
2017
2018

Pacotes (500 folhas)
170
0
76
30
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Meta: Reduzir 10% no uso de copos descartáveis
Implementação das Ações: Conscientização da comunidade Eppen (copos descartáveis)
Indicador: Workshops, palestras, dinâmica de grupos, campanhas (copos descartáveis)
Descrição do Indicador: Quantidade de eventos (copos descartáveis) / semestre
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Eventos
0
2

Foram distribuídos copos de vidro ao
servidores e xícaras como forma de
conscientização e diminuição do
consumo de copos descartáveis. O
evento foi feito novamente em virtude
dos novos servidores que ingressaram e
de pessoas que por descuido quebraram
as xícaras ou perderam.
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Meta: Reduzir 10% no uso de copos descartáveis
Implementação das Ações: Aquisição de canecas duráveis
Indicador: Canecas duráveis
Descrição do Indicador: Quantidade de canecas duráveis adquiridos / semestre
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2015
2016
2017
2018

Unidades
275
250
1
0

Não houve aquisição de canecas duráveis
nesse período. No entanto foram
distribuídos copos de vidro e xícaras.
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Meta: Reduzir 5% no uso total de papel
Implementação das Ações: Conscientização da comunidade Eppen (papel)
Indicador: Workshops, palestras, dinâmica de grupos, campanhas (papel)
Descrição do Indicador: Quantidade de eventos (papel) / semestre
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Eventos
0
0

Não foi realizada nenhuma conscientização devido ao fato de já ter sido feita em outros períodos.

Meta: Reduzir 5% no uso total de papel
Implementação das Ações: Substituição da cópia impressa pela digitalização de documentos
Indicador: Arquivos digitalizados
Descrição do Indicador: Quantidade de arquivos digitalizados
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Unidades
330
0

Não foi feita a quantificação no período.

33

Práticas de sustentabilidade e de uso racional para material de consumo

Meta: Reuso do material permanente evitando o descarte desnecessário
Implementação das Ações: Conscientização da comunidade Eppen (material permanente)
Indicador: Workshops, palestras, dinâmica de grupos, campanhas (material permanente)
Descrição do Indicador: Quantidade de eventos (material permanente) / semestre
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Eventos
0
0

Não foi realizada nenhuma conscientização devido ao fato de já ter sido feita em outros períodos.
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Meta: Reuso do material permanente evitando o descarte desnecessário
Implementação das Ações: Melhoria da comunicação interna e entre os campi
Indicador: Sistema de patrimônio / Termo de transferência
Descrição do Indicador: Quantidade de material permanente adquirido
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2015
2016
2017
2018

Unidades
0
10
6
8

Foi recebida doação de pessoa jurídica:
- 3 estações de trabalho
5 estantes de aço
Não houve
intercampi.

recebimento

de

bens
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1.1.5 Campus São José dos Campos

Meta: Reduzir em 80% o uso de copos descartáveis
Implementação das Ações: Campanha para redução do uso de copos descartáveis no restaurante universitário através da aquisição própria de canecas e garrafas
Indicador: Quantidade de eventos
Descrição do Indicador: Quantidade de campanhas realizadas
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/08/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2016
2017

Unidades
74
0

Ano
2018

Eventos
2

Até 2017 esta meta era mensurada pela quantidade de copos adquiridas pelo campus.
A partir de 2018 passou-se a mensurar pela quantidade de campanhas visando a redução do uso
de copos descartáveis.
O novo contrato do restaurante universitário prevê a retirada de copos descartáveis.
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Meta: Redução do total de impressões
Implementação das Ações: Campanha para redução do volume de impressões através de maior uso de mídias digitais, e quando imprescindível, frente e verso ou várias páginas por folha
Indicador: Total de páginas impressas
Descrição do Indicador: Quantidade de páginas impressas registradas nos contadores de impressão
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/08/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2016
2017
2018

Unidades
293.169
248.753
269.709
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1.1.6 Campus São Paulo

Meta: Reduzir 10% das compras de papel para impressora (Quantidade)
Implementação das Ações: Analisar a distribuição de equipamentos e insumos de impressão
Indicador: Papel para impressora
Descrição do Indicador: Quantidade de papel adquiridos (Resma)
Unidade de Medida: Resmas
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 e término em 31/12/2018
Apuração: Trimestral
Ano
2014
2015
2016
2017
2018

Resmas
6.193
6.685
3.988
650
1.050
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Meta: Reduzir 30% na aquisição de água mineral em garrafa (1,5L) - Quantidade
Implementação das Ações: Substituição do fornecimento de água mineral em garrafa por instalação de purificadores de água
Indicador: Garrafas de água (garrafa 1,5L)
Descrição do Indicador: Quantidade de garrafas compradas
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 e término em 31/12/2018
Apuração: Trimestral
Ano
2014
2015
2016
2017
2018

Unidades
144.000
64.800
64.800
17.852
32.367

* garrafas de 1,5 L e 500ml

Ao longo do ano foram feitos os
trâmites processuais para a
aquisição e instalação de
purificadores de água.
Após a instalação, espera-se que a
quantidade
de
garrafas
compradas reduza.
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Meta: Redução na aquisição de copos descartáveis
Implementação das Ações: Monitoramento das aquisições
Indicador: Aquisições de copos descartáveis
Descrição do Indicador: Quantidade de copos (aquisição)
Unidade de Medida: Pacotes (100 unidades)
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 e término em 31/12/2018
Apuração: Semestral
Ano
2014
2015
2016
2017
2018

Pacotes (100 unidades)

375.000
275.000
50.000
450
0

Não foram realizadas aquisições de
copos descartáveis no ano.
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Meta: Reduzir 15% a quantidade de impressoras locadas
Implementação das Ações: Analisar a distribuição de equipamentos e insumos de impressão
Indicador: Impressoras
Descrição do Indicador: Quantidade de Impressoras desativadas
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2018 e término em 31/12/2018
Apuração: Semestral
Ano
2018

Unidades
1

Foram feitas avaliações para redução do número de impressoras locadas em conjunto com as
ações que visam a redução da quantidade de impressões. Reorganização dos locais de impressão.

Meta: Reduzir 20% a quantidade de impressões
Implementação das Ações: Utilização do SEI/Campanhas
Indicador: Cópias
Descrição do Indicador: Quantidade de cópias e Impressões
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2018 e término em 31/12/2018
Apuração: Trimestral
Ano
2018

Unidades
653.930

A implementação do Sistema Eletrônico de Informações está sendo de forma gradual.
Neste período houve a substituição do fornecedor de outsourcing.
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Meta: Reduzir 10% das compras de cartuchos de impressoras (Quantidade)
Implementação das Ações: Racionalização do uso de impressoras
Indicador: Cartuchos
Descrição do Indicador: Quantidade de cartuchos adquiridos
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2018 e término em 31/12/2018
Apuração: Trimestral
Ano
2014
2015
2016
2017
2018

Unidades
598
6
180
58
0

Após avaliação das necessidades
de demanda, não houve
aquisições para cartuchos e
toners de impressoras.
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1.1.7 Reitoria

Meta: Reduzir em 10% a quantidade de unidades consumidas de copos descartáveis de 180 ml em relação a 2017
Implementação das Ações: Realizar campanha para reduzir o consumo de copos descartáveis de 180 ml
Indicador: Consumo per capita de copos descartáveis de 180 ml
Descrição do Indicador: Quantidade de unidades consumidas de copos descartáveis de 180 ml / População fixa (*)
Unidade de Medida: Unidades per capita
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 01/01/2018 e término em 31/12/2018
Apuração: Semestral
Ano
2016
2017
2018

Unidades per capita/ano

945
296
99

Com a distribuição de "squeezes" para os
servidores, o consumo de copos
descartáveis
de
180
ml
caiu
drasticamente.
População = 330.
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Meta: Reduzir em 10% a quantidade de impressões em relação a 2017
Implementação das Ações: Realizar campanha de sensibilização entre os servidores para diminuição do número de documentos impressos, incentivando, por exemplo, a preferência de comunicação
através do uso de mensagens eletrônicas (e-mail), a substituição do arquivo de documentos impressos por documentos digitalizados, etc.
Indicador: Quantidade de impressões per capita
Descrição do Indicador: Quantidade de impressões / População fixa (*)
Unidade de Medida: Unidades per capita
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 01/01/2018 e término em 31/12/2018
Apuração: Semestral
Ano
2016
2017
2018

Unidades per capita/ano

3.627
3.904
495

Maior conscientização na hora de
imprimir, aliada ao início da implantação
do Sistema Eletrônico de Informações
(SEI), fizeram com que a quantidade de
impressões diminuísse.
População = 330.
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Meta: Reduzir em 10% a quantidade de toner utilizada para impressoras em relação a 2017
Implementação das Ações: Em todos os computadores, programar como padrão de impressão o "modo economia de toner ativado" ou o "modo rascunho". Se o usuário desejar uma impressão com
melhor qualidade, deverá selecionar a opção
Indicador: Quantidade de toner e cartucho utilizados
Descrição do Indicador: Quantidade de toner e cartucho utilizados
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 01/01/2018 e término em 31/12/2018
Apuração: Semestral
Ano
2016
2017
2018

Unidades
112
145
113

A diminuição da quantidade impressões
reflete na quantidade de toners utilizados.
Desta forma, a maior conscientização do
servidor sobre a real necessidade de o
documento ser impresso, aliada à
implantação do Sistema Eletrônico de
Informações (SEI), fizeram com que a
quantidade de toners diminuísse
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1.2 Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica

1.2.1 Campus Baixada Santista

Meta: Reduzir em até 5% o consumo de energia
Implementação das Ações: Campanha para conscientizar os usuários sobre o uso racional de elevadores e incentivo a utilizar as escadas, do tipo "Se subir 1 andar ou descer até 2 andares utilize as
escadas"
Indicador: Consumo de energia elétrica
Descrição do Indicador: kWh
Unidade de Medida: KWh
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2015
2016
2017
2018

kWh
424.333
333.765
384.712
523.727

Não foi realizada campanha ao longo
do ano devido ao número insuficiente
de servidores no setor.
Campanha visando o incentivo ao uso
de escadas em elaboração.
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Meta: Reduzir em até 5% o consumo de energia
Implementação das Ações: Campanha em meios de comunicação (e-mail, redes sociais, radio) para reduzir o consumo de energia elétrica / Evitar: luzes acesas durante o dia
Indicador: Campanhas
Descrição do Indicador: Quantidade de campanhas por semestre
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2018 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Eventos
2
1

Foram afixadas etiquetas da campanha visando a economia de energia nos banheiros.
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Meta: Reduzir em até 5% o consumo de energia
Implementação das Ações: Ativação da ferramenta ECO MODE (redução de brilho e contraste) em todos os monitores
Indicador: Consumo de energia elétrica
Descrição do Indicador: kWh
Unidade de Medida: KWh
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2018 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

kWh
424.333
333.765
384.712
523.727

Neste ano foi feito o planejamento da
campanha junto ao TI e foi solicitado a
esse departamento que seja feita a
ativação da ferramenta ECO MODE
em todos os monitores, porém não foi
realizada.

48

Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica

Meta: Reduzir em até 5% o consumo de energia
Implementação das Ações: Campanha desligue o monitor durante 1 hora de almoço
Indicador: Campanhas
Descrição do Indicador: Quantidade de campanhas / semestre
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2018 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2018

Eventos
0

O TI elaborou a campanha, porém não foi implantada neste ano.
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1.2.2 Campus Diadema

Meta: Reduzir em 10% o consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Priorizar o uso da luz natural durante o dia
Indicador: Consumo de energia elétrica
Descrição do Indicador: kWh
Unidade de Medida: KWh
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/07/2015 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

kWh
1.592.771
1.339.313
1.796.654
1.811.341

No primeiro semestre o fornecimento de energia
da obra de construção do Prédio de acesso foi
separado do Complexo Didático, por meio de
instalação de energia específica. Porém, parte da
energia consumida na obra permaneceu
embutida no consumo do campus.
Foi mantido o incentivo ao uso da luz natural, que
será reforçado com a fixação de cartazes.
Para o acompanhamento do PLS é apurado o
consumo total, considerando inclusive o consumo
de 2 unidades que não geram contas pagas pela
Universidade (Unidade José de Alencar - Prédio de
Pesquisa e Complexo Didático).
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Meta: Reduzir em 10% o consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Manter desligadas as lâmpadas e equipamentos (ar condicionado, ventiladores, etc) em áreas desocupadas
Indicador: Consumo de energia elétrica
Descrição do Indicador: kWh
Unidade de Medida: KWh
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/07/2015 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

kWh
1.592.771
1.339.313
1.796.654
1.811.341

No primeiro semestre o fornecimento de energia
da obra de construção do Prédio de acesso foi
separado do Complexo Didático, por meio de
instalação de energia específica. Porém, parte da
energia consumida na obra permaneceu
embutida no consumo do campus.
Foram fixados cartazes da campanha para
economia de energia elétrica.
Para o acompanhamento do PLS é apurado o
consumo total, considerando inclusive o consumo
de 2 unidades que não geram contas pagas pela
Universidade (Unidade José de Alencar - Prédio de
Pesquisa e Complexo Didático).
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Meta: Reduzir em 10% o consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Revisar e adequar o contrato feito com a concessionária de energia elétrica, de acordo com a média da demanda verificada do último ano (Cabe somente para a Unidade
José de Filippi)
Indicador: Avaliação da concessionária da demanda
Descrição do Indicador: kWh
Unidade de Medida: KWh
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/07/2017 e término em 31/12/2018
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

kWh
1.592.771
1.339.313
1.796.654
1.811.341

No primeiro semestre o fornecimento de energia
da obra de construção do Prédio de acesso foi
separado do Complexo Didático, por meio de
instalação de energia específica. Porém, parte da
energia consumida na obra permaneceu
embutida no consumo do campus.
No segundo semestre foi feito ajuste na demanda
contratada junto à Concessionária de energia da
Unidade José de Filippi.
Para o acompanhamento do PLS é apurado o
consumo total, considerando inclusive o consumo
de 2 unidades que não geram contas pagas pela
Universidade (Unidade José de Alencar - Prédio de
Pesquisa e Complexo Didático).
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Meta: Reduzir em 10% o consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Manutenção preventiva das instalações elétricas
Indicador: Ordens de Serviço
Descrição do Indicador: Quantidade de OS feitas
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/07/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Eventos
0
35

Foi iniciada a elaboração do Plano de Manutenção Preventiva das instalações elétricas, mas com
a falta de recursos para os materiais, a falta de documentação e de informações das edificações
antigas, não sendo possível a conclusão dos Planos.
Foram realizadas manutenções preventivas pontuais onde haviam dados e condições para o
serviço ser executado.
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Meta: Reduzir em 10% o consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Campanha para se manter configurado os computadores para entrarem no modo de espera/stand by após 10 minutos de inatividade
Indicador: Consumo de energia elétrica
Descrição do Indicador: kWh
Unidade de Medida: KWh
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/03/2017 e término em 30/06/2018
Apuração: Mensal
Período
2015
2016
2017
jan-jun 2018

kWh
1.592.771
1.339.313
1.796.654
840.093

Esta ação foi acompanhada até junho/2018.
No primeiro semestre o fornecimento de energia da obra de construção do Prédio de acesso foi separado
do Complexo Didático, por meio de instalação de energia específica. Porém, parte da energia consumida
na obra permaneceu embutida no consumo do campus.
Para o acompanhamento do PLS é apurado o consumo total, considerando inclusive o consumo de 2
unidades que não geram contas pagas pela Universidade (Unidade José de Alencar - Prédio de Pesquisa
e Complexo Didático).
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Meta: Reduzir em 10% o consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Campanha de conscientização de alunos, docentes, técnicos e terceiros. Abordando a economia de energia elétrica
Indicador: Campanha
Descrição do Indicador: Quantidade de campanhas por semestre
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/07/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2018

Eventos
1

Distribuição de cartazes incentivando a utilização de escadas e rampas ao invés do elevador.
Na Edificação do Complexo Didático há cartazes incentivando o desligamento do interruptor
quando não houver uso nas salas de aula. Estas campanhas estão sendo coordenadas pelo
Projeto de Extensão Escolas Sustentáveis.
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1.2.3 Campus Guarulhos

Meta: Reduzir em 5% o consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Realizar campanha para divulgar boas práticas de sustentabilidade através dos meios de comunicação (internet, intranet e e-mail) para reduzir o consumo per capita de
energia elétrica
Indicador: Consumo de energia elétrica
Descrição do Indicador: kWh
Unidade de Medida: KWh
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

kWh
461.082
469.895
554.911
581.760

O valor apresentado é a soma do consumo de
ponta mais o consumo fora de ponta.
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Meta: Reduzir em 5% o consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Efetuar manutenção, periódica e preventiva, das instalações elétricas
Indicador: Relatórios de manutenção
Descrição do Indicador: Relatórios produzidos no semestre
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Ocorrências
12
26

Foram produzidos relatórios mensais
sobre as instalações elétricas.
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1.2.4 Campus Osasco

Meta: Reduzir 10% no consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Adequação das atuais instalações elétricas, provendo não só segurança, mas evitando desperdícios com aquecimento nos cabos e fuga de corrente
Indicador: Gasto com energia elétrica em reais
Descrição do Indicador: R$
Unidade de Medida: Reais
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 e término em 31/12/2019
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

R$
171.578,74
164.683,19
156.063,32
173.033,44

Processo contínuo de adequação das instalações
existentes, evitando-se aquecimentos por mau
contato nas emendas, fugas de corrente e riscos
aos usuários. Está em licitação a reforma dos
alimentadores dos quadros de distribuição e do
Quadro Geral de Baixa Tensão.
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Meta: Reduzir 10% no consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Substituição da iluminação, verificar possibilidade de troca de lâmpadas/luminárias por outras de melhor eficiência. Verificar a possibilidade de instalação de sensores em
locais como banheiros e iluminação externa
Indicador: Demanda máxima
Descrição do Indicador: kW
Unidade de Medida: KWh
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 e término em 31/12/2019
Apuração: Mensal
Ano
2017
2018

kW em média
85,4
84,4

Está sendo progressivamente substituída a iluminação com lâmpadas tubulares de 40W por lâmpadas de
32W, as quais são mais econômicas e mantêm o mesmo nível de iluminância. Na iluminação externa foram
substituídas as lâmpadas mistas de 160 W por lâmpadas LED de 65 W.

59

Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica

Meta: Reduzir 10% no consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Substituição da iluminação, verificar possibilidade de troca de lâmpadas/luminárias por outras de melhor eficiência. Verificar a possibilidade de instalação de sensores em
locais como banheiros e iluminação externa
Indicador: Consumo de energia elétrica por m²
Descrição do Indicador: kWh / m²
Unidade de Medida: KWh/m²
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 e término em 31/12/2019
Apuração: Mensal
Ano
2017
2018

kWh/m² em média
3,13
3,16

Está sendo progressivamente substituída a
iluminação com lâmpadas tubulares de 40W por
lâmpadas de 32W, as quais são mais econômicas
e mantêm o mesmo nível de iluminância. Na
iluminação externa foram substituídas as
lâmpadas mistas de 160 W por lâmpadas LED de
65 W.
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Meta: Reduzir 10% no consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Substituição da iluminação, verificar possibilidade de troca de lâmpadas/luminárias por outras de melhor eficiência. Verificar a possibilidade de instalação de sensores em
locais como banheiros e iluminação externa
Indicador: Consumo de energia elétrica
Descrição do Indicador: kWh
Unidade de Medida: KWh
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 e término em 31/12/2019
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

kWh
303.458
319.977
312.242
313.583

Está sendo progressivamente substituída a
iluminação com lâmpadas tubulares de 40W por
lâmpadas de 32W, as quais são mais econômicas
e mantêm o mesmo nível de iluminância. Na
iluminação externa foram substituídas as
lâmpadas mistas de 160 W por lâmpadas LED de
65 W.
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Meta: Reduzir 10% no consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Práticas de uso eficiente do ar condicionado, evitando deixar em temperaturas muito baixas, como referência podemos utilizar o item 17.5.2 da Norma Regulamentadora 17
do Ministério do Trabalho, que determina que a temperatura efetiva esteja entre 20 e 23 °C e umidade relativa acima de 40% . Evitar deixar portas e janelas abertas e também a incidência de raios
solares na sala
Indicador: Consumo de energia elétrica
Descrição do Indicador: kWh
Unidade de Medida: KWh
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

kWh
303.458
319.977
312.242
313.583

No segundo semestre foi contratada empresa de
manutenção do ar condicionado, que deve
mantê-los em boas condições, bem como aplicar
boas práticas de uso são essenciais para eficiência
energética desses equipamentos.
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Meta: Reduzir 10% no consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Avaliação do contrato de energia elétrica, verificar se a demanda contratada está adequada a demanda do campus; avaliar e comparar o tipo de tarifação atual (A4-Verde)
com outras modalidades tarifárias como a convencional e a Azul
Indicador: Demanda
Descrição do Indicador: kW
Unidade de Medida: KWh
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 e término em 31/12/2019
Apuração: Mensal
Ano
2017
2018

kW em média
85,4
84,4

O contrato atual A4-Verde e sua respectiva demanda contratada está condizente com o consumo e
demanda de energia.
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Meta: Reduzir 10% no consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Avaliação do contrato de energia elétrica, verificar se a demanda contratada está adequada a demanda do campus; avaliar e comparar o tipo de tarifação atual (A4-Verde)
com outras modalidades tarifárias como a convencional e a Azul
Indicador: Consumo de energia elétrica
Descrição do Indicador: kWh
Unidade de Medida: KWh
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 e término em 31/12/2019
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

kWh
303.458
319.977
312.242
313.583

O contrato atual A4-Verde e sua respectiva
demanda contratada está condizente com o
consumo e demanda de energia.
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Meta: Reduzir 10% no consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Avaliação do contrato de energia elétrica, verificar se a demanda contratada está adequada a demanda do campus; avaliar e comparar o tipo de tarifação atual (A4-Verde)
com outras modalidades tarifárias como a convencional e a Azul
Indicador: Gasto com energia elétrica em reais
Descrição do Indicador: R$
Unidade de Medida: Reais
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 e término em 31/12/2019
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

R$
171.578,74
164.683,19
156.063,32
173.033,44

O contrato atual A4-Verde e sua respectiva
demanda contratada está condizente com o
consumo e demanda de energia.
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Meta: Reduzir 10% no consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Monitorar o consumo de energia elétrica, verificando possíveis variações fora do esperado
Indicador: Consumo de energia elétrica
Descrição do Indicador: KWh
Unidade de Medida: KWh
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

kWh
303.458
319.977
312.242
313.583

Não houve anormalidades no período. Em janeiro,
fevereiro e julho o consumo é menor devido ao
período de férias.

66

Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica

Meta: Reduzir 10% no consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Monitorar o consumo de energia elétrica, verificando possíveis variações fora do esperado
Indicador: Consumo de energia elétrica per capita
Descrição do Indicador: kWh / per capita
Unidade de Medida: KWh per capita
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2017
2018

kWh per capita
194,5
150,26

Consumo de energia elétrica por usuário para uma
população de 2087 pessoas.
Não houve anormalidades no período. Em janeiro,
fevereiro, julho, uma parte de agosto e de
dezembro o consumo é menor devido ao período
de férias.
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Meta: Reduzir 10% no consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Conscientização dos usuários do campus a respeito do uso eficiente de energia, evitando deixar lâmpadas ligadas desnecessariamente, colocar o computador em stand-by
ou desligá-los se não estiver em uso, etc
Indicador: Workshops, palestras, dinâmica de grupos, campanhas
Descrição do Indicador: Quantidade de eventos / mês
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2017
2018

Eventos
0
12

Afixação de avisos para não deixar a luz acesa quando for o último a sair da sala.
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Meta: Reduzir 10% no consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Conscientização dos usuários do campus a respeito do uso eficiente de energia, evitando deixar lâmpadas ligadas desnecessariamente, colocar o computador em stand-by
ou desligá-los se não estiver em uso, etc
Indicador: Consumo de energia elétrica por usuário
Descrição do Indicador: kWh / per capita
Unidade de Medida: KWh per capita
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2017
2018

kWh per capita
194,5
150,26

Consumo de energia elétrica por usuário para uma
população de 2087 pessoas.
Houve fixação de avisos para não deixar a luz
acesa quando for o último a sair da sala.
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Meta: Reduzir 10% no consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Conscientização dos usuários do campus a respeito do uso eficiente de energia, evitando deixar lâmpadas ligadas desnecessariamente, colocar o computador em stand-by
ou desligá-los se não estiver em uso, etc
Indicador: Gasto com energia elétrica por usuário
Descrição do Indicador: R$ / per capita
Unidade de Medida: Reais per capita
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

R$ per capita/ano
117,76
86,81
97,24
82,90

Consumo de energia elétrica por usuário para uma
população de 2087 pessoas.
Houve fixação de avisos para não deixar a luz
acesa quando for o último a sair da sala.
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Meta: Reduzir 10% no consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Adequação das atuais instalações elétricas, provendo não só segurança, mas evitando desperdícios com aquecimento nos cabos e fuga de corrente
Indicador: Consumo de energia elétrica
Descrição do Indicador: kWh
Unidade de Medida: KWh
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 e término em 31/12/2019
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

kWh
303.458
319.977
312.242
313.583

Processo contínuo de adequação das instalações
existentes, evitando se aquecimentos por mal
contato nas emendas, fugas de corrente e riscos
aos usuários. A reforma dos alimentadores do
QGBT e Quadro de Distribuição está sendo
realizada com previsão de término em janeiro de
2019.
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica

1.2.5 Campus São José dos Campos

Meta: Controle do consumo de energia
Implementação das Ações: Campanha para desligamento de equipamentos e iluminação quando desnecessários; deixar metade ou percentual de lâmpadas acionadas
Indicador: Consumo de energia elétrica
Descrição do Indicador: kWh
Unidade de Medida: KWh
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/08/2015 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

kWh
1.681.421
1.641.249
1.601.660
1.652.506

O consumo de energia lançado no sistema é a
soma das unidades Talim, Parque Tecnológico e
Cidade Jardim.
Foi observado um consumo crescente de energia
devido ao funcionamento de novos laboratórios
de pesquisa na Unidade Talim.
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica

Meta: Manutenção preventiva das instalações elétricas
Implementação das Ações: Efetuar manutenção preventiva das instalações elétricas
Indicador: Quantidade de revisões
Descrição do Indicador: Quantidade de revisões por semestre
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/08/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2016
2017
2018

Ocorrências
11
24
2

A manutenção preventiva é realizada no
período de recesso escolar, porém é
realizada uma observação contínua de
quadros de disjuntores, tomadas e
iluminação.
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica

Meta: Configuração dos computadores para economia de energia
Implementação das Ações: Campanha para programação dos computadores (externos aos labs) para entrarem em modo de espera / stand by após 10 minutos de inatividade
Indicador: Computadores configurados
Descrição do Indicador: Quantidade de computadores configurados
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/05/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Unidades
40
33

Foram
configurados
apenas
os
computadores novos, pois todos os
computadores já estão configurados.
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica

Meta: Campanha de conscientização - energia
Implementação das Ações: Campanha de conscientização de alunos , docentes, técnicos e terceiros
Indicador: Quantidade de eventos de conscientização
Descrição do Indicador: Quantidade de eventos de conscientização por semestre
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/09/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Eventos
2
2

A quantidade de campanhas foi mantida
devido ao baixo quantitativo de recurso
humano disponível para tal finalidade.
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica

Meta: Campanha de uso racional de equipamentos
Implementação das Ações: Campanha de conscientização de alunos, docentes e técnicos sobre o uso dos equipamentos, tais como, desligar equipamentos e não deixar geladeiras abertas afim de
otimizar o consumo de energia
Indicador: Quantidade de eventos sobre o uso racional
Descrição do Indicador: Quantidade de eventos sobre o uso racional por semestre
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/05/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Eventos
1
0

Meta: Otimização do consumo de energia
Implementação das Ações: Elaborar estudo para substituição das lâmpadas fluorescentes, estimando custo e economia esperada
Indicador: Apresentação do estudo e do custo com a substituição das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED
Descrição do Indicador: Realização ou não do estudo proposto
Unidade de Medida: Não (0) / Sim (100)
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 02/01/2018 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2018

Não (0) / Sim (100)
0

O estudo não foi realizado.
Foi feito um contato com a Concessionária Bandeirantes para participação de um programa de
redução de consumo e também para participação de um edital para implantação de um sistema
de geração por energia solar. Porém devido ao curto prazo para participação não foi efetivado
em 2018.
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica

1.2.6 Campus São Paulo

Meta: Reduzir 15% no consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Substituição de equipamentos antigos de ar condicionado
Indicador: Aparelhos
Descrição do Indicador: Quantidade de aparelhos substituídos
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 e término em 31/12/2018
Apuração: Semestral
Ano
2018

Ocorrências
0

A substituição de equipamentos de ar condicionado antigos deve atender os planos de
manutenção e a avaliação dos equipamentos existentes, conforme necessidade e disponibilidade
de recursos.

Meta: Reduzir 15% no consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Automatizar a iluminação em corredores e banheiros; instalar sensores de presença
Indicador: Automação
Descrição do Indicador: Quantidade de áreas automatizadas
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 e término em 31/12/2018
Apuração: Semestral
Ano
2018

Ocorrências
0

A automatização da iluminação em corredores e banheiros vem sendo discutida em reuniões que
visam viabilizar técnica e administrativamente.
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica

Meta: Reduzir 15% no consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Substituição das lâmpadas fluorescentes por tecnologia LED
Indicador: Lâmpadas LED
Descrição do Indicador: Quantidade de trocas
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2018 e término em 31/12/2018
Apuração: Semestral
Ano
2018

Ocorrências
0

A substituição das lâmpadas fluorescentes, vapor metálico e incandescentes por correspondentes
em LED são discutidas em reuniões, e aguardam formatação do planejamento.

Meta: Reduzir 15% no consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Reduzir a quantidade de geladeiras domésticas e antigas nas áreas destinadas à pesquisa
Indicador: Geladeiras
Descrição do Indicador: Quantidade de geladeiras antigas substituídas
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2018 e término em 31/12/2018
Apuração: Semestral
Ano
2018

Ocorrências
0

A substituição de geladeiras antigas ocorrerá gradualmente, de acordo com o planejamento de
infraestrutura e disponibilidade de recursos.
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Meta: Reduzir 15% no consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Individualizar o monitoramento do consumo de energia nos complexos de edifícios de pesquisa e administrativos
Indicador: Ponto de monitoramento
Descrição do Indicador: Quantidade de pontos monitorados
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 e término em 31/12/2018
Apuração: Semestral
Ano
2018

Ocorrências
0

O monitoramento individualizado dos complexos, edifício pesquisa e administração estão sendo
avaliados.
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Meta: Reduzir 15% no consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Monitoramento do consumo de energia elétrica
Indicador: Consumo de energia elétrica
Descrição do Indicador: kWh
Unidade de Medida: KWh
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 02/01/2018 e término em 31/12/2018
Apuração: Mensal
Ano
2014
2015
2016
2017
2018

kWh
17.099.744
16.643.187
17.235.739
17.226.001
16.803.479
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica

1.2.7 Reitoria

Meta: Manter o consumo per capita
Implementação das Ações: Realizar campanha para divulgar boas práticas de sustentabilidade através dos meios de comunicação (internet, intranet e e-mail) para reduzir o consumo per capita de
energia elétrica
Indicador: Consumo de energia elétrica per capita (kWh)
Descrição do Indicador: Consumo de energia elétrica (kWh) / População fixa (*)
Unidade de Medida: KWh per capita
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 e término em 31/12/2018
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

kWh per capita/ano
2.413
2.441
2.479
1.894

A população fixa mantém-se em 330 pessoas.
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Meta: Manter o consumo per capita
Implementação das Ações: Realizar campanha para divulgar boas práticas de sustentabilidade através dos meios de comunicação (internet, intranet e e-mail) para reduzir o consumo per capita de
energia elétrica
Indicador: Consumo de energia elétrica
Descrição do Indicador: kWh
Unidade de Medida: KWh
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 e término em 31/12/2018
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

kWh
723.857
768.939
818.124
625.099
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para consumo de água e geração de esgoto

1.3 Práticas de sustentabilidade e de uso racional para consumo de água e geração de esgoto

1.3.1 Campus Baixada Santista

Meta: Reduzir em até 3% o consumo de água
Implementação das Ações: Campanha para redução do consumo de água
Indicador: Campanhas
Descrição do Indicador: Quantidade de Campanhas / Semestre
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Eventos
1
1

A campanha foi planejada este ano e foram fixados cartazes nos banheiros para a economia de
água.
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Meta: Reduzir em até 3% o consumo de água
Implementação das Ações: Monitorar mensalmente o consumo
Indicador: Consumo de água
Descrição do Indicador: m³
Unidade de Medida: m³
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

m³
9.989
11.276
10.691
10.303

Foi feita a divulgação do consumo e gasto com
água no site do Campus.
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Meta: Reduzir em até 3% o consumo de água
Implementação das Ações: Estudo de medidas técnicas para a instalação de redutores nas torneiras das pias dos banheiros e das descargas dos vasos sanitários
Indicador: Consumo de água
Descrição do Indicador: m³
Unidade de Medida: m³
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2018 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

m³
9.989
11.276
10.691
10.303

A Divisão de Infraestrutura realizou estudos
visando a economia de água.
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1.3.2 Campus Diadema

Meta: Reduzir em 10% o consumo de água
Implementação das Ações: Colocação de cartazes e informativos sobre consumo racional de água
Indicador: Consumo de água
Descrição do Indicador: m³
Unidade de Medida: m³
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/03/2017 e término em 30/06/2018
Apuração: Mensal
Período
2015
2016
2017
Jan-Jun 2018

m³
9.996
10.434
10.920
5.746

Esta ação foi acompanhada até junho/2018.
Os cartazes foram fixados em 2015.
A partir de maio as contas da Unidade José Alencar (Complexo Didático) estão sendo pagas pela
construtora do Prédio de Acesso, porém, o consumo desta unidade continua sendo computado no
consumo total do campus para acompanhamento do PLS.
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Meta: Reduzir em 10% o consumo de água
Implementação das Ações: Verificar possíveis focos de vazamentos
Indicador: Ordens de Serviço (vazamentos)
Descrição do Indicador: Quantidade de OS feitas (vazamentos)
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/12/2016 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Eventos
18
14

Foram executadas ordens de serviço em
áreas do campus, exceto banheiros e
laboratórios (que foram analisados em
outra ação).
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Meta: Reduzir em 10% o consumo de água
Implementação das Ações: Manutenção preventiva das instalações e equipamentos hidráulicos
Indicador: Ordens de Serviço (manutenção preventiva)
Descrição do Indicador: Quantidade de OS feitas (manutenção preventiva)
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/07/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Eventos
0
17

Foi iniciada a elaboração do Plano de Manutenção Preventiva dos equipamentos hidráulicos, mas
com a falta de recursos para os materiais, a falta de documentação e de informações das
edificações antigas, não sendo possível a conclusão dos Planos.
Foram realizadas manutenções preventivas pontuais onde haviam dados e condições para o
serviço ser executado.
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Meta: Reduzir em 10% o consumo de água
Implementação das Ações: Solicitações de Ordens de Serviços em laboratórios e banheiros para detectar vazamentos
Indicador: Ordens de Serviço (laboratórios e banheiros)
Descrição do Indicador: Quantidade de OS feitas (laboratórios e banheiros)
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/07/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Eventos
41
69

Houve aumento na quantidade de
reparos de vazamentos de água em
laboratórios e banheiros, buscando evitar
o desperdício de água.
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Meta: Reduzir em 10% o consumo de água
Implementação das Ações: Campanha de conscientização de uso e racionalização de água
Indicador: Consumo de água
Descrição do Indicador: m³
Unidade de Medida: m³
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/07/2015 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

m³
9.996
10.434
10.920
11.660

A partir de maio as contas da Unidade José
Alencar (Complexo Didático) estão sendo pagas
pela construtora do Prédio de Acesso, porém, o
consumo desta unidade continua sendo
computado no consumo total do campus para
acompanhamento do PLS.
Planejamos refazer a campanha para consumo
consciente da água, através da renovação dos
cartazes em pontos estratégicos. Houve um
aumento no consumo de 2017, sendo que a
unidade Florestan Fernandes (prédio de uso
compartilhado) foi responsável por 63% desse
acréscimo, provavelmente devido aos novos
cursos profissionalizantes implementados em
2018 pela Fundação.
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Meta: Reduzir em 10% o consumo de água
Implementação das Ações: Substituição gradual de bacias sanitárias e torneiras, por equipamentos mais eficientes
Indicador: Ordens de Serviço (equipamentos eficientes)
Descrição do Indicador: Quantidade de OS feitas (equipamentos eficientes)
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/07/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Eventos
0
9

Foi feita a substituição por torneiras pressurizadas.
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1.3.3 Campus Guarulhos

Meta: Reduzir em (no mínimo) 5% o consumo de água
Implementação das Ações: Realizar campanha para divulgar boas práticas de sustentabilidade através dos meios de comunicação (internet, intranet e e-mail) para reduzir o consumo per capita de
água
Indicador: Consumo de água
Descrição do Indicador: m³
Unidade de Medida: m³
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

m³
8.166
6.374
14.014
7.258

Nos meses de setembro e novembro foram
feitas manutenções na rede incêndio do
campus, demandando maior consumo de
água.
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Meta: Reduzir em (no mínimo) 5% o consumo de água
Implementação das Ações: Instalação de redutor de pressão nas torneiras
Indicador: Redutores instalados
Descrição do Indicador: Percentual de torneiras com redutor de pressão
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Percentual (%)
80
90

93

Práticas de sustentabilidade e de uso racional para consumo de água e geração de esgoto

Meta: Reduzir em (no mínimo) 5% o consumo de água
Implementação das Ações: Manutenção, periódica e preventiva, das instalações e equipamentos hidráulicos
Indicador: Relatórios de manutenção
Descrição do Indicador: Relatórios produzidos no semestre
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2017
2018

Ocorrências
12
248
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1.3.4 Campus Osasco

Meta: Reduzir 5% no consumo per capita de água
Implementação das Ações: Conscientização dos usuários do campus a respeito de ações para economia de água, com afixação de cartazes, campanhas, orientação das equipes, eventos, etc
Indicador: Workshops, palestras, dinâmica de grupos, campanhas
Descrição do Indicador: Quantidade de eventos / semestre
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2015
2016
2017
2018

Eventos
0
0
1
1

Houve fixação de cartazes para alertar
quanto a importância da economia de
água.
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Meta: Reduzir 5% no consumo per capita de água
Implementação das Ações:
- Vistorias diárias buscado rápida solução a problemas de vazamento e mau funcionamento do sistema
- Revisão periódica (a cada 6 meses) da instalação dos redutores de vazão nas torneiras, visando seu pleno funcionamento
- Acompanhamento do consumo de água no medidor, buscando identificar oscilações que denotem vazamentos, e dando subsidio a acompanhamento da demanda contratada
Indicador: Consumo de água
Descrição do Indicador: m³
Unidade de Medida: m³
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

m³
4.765
4.392
3.080
3.761

As vistorias são feitas diariamente buscando a
rápida solução de problemas de vazamento e mau
funcionamento do sistema. São feitas revisões
periódicas na vazão das torneiras, visando seu
pleno funcionamento e também são feitos os
acompanhamentos do consumo de água no
medidor, buscando identificar oscilações que
denotem vazamentos, e dando subsidio a
acompanhamento da demanda contratada.
Nos meses de janeiro e junho foi feita limpeza da
caixa d'água.
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Meta: Reduzir 5% no consumo per capita de água
Implementação das Ações: Substituição progressiva das torneiras comuns por torneiras automáticas. Acreditamos que há um grande volume de perdas por mau fechamento das mesmas. No entanto,
por serem mais caras, terão de ser substituídas ao longo do ano, conforme disponibilidade de recursos
Indicador: Substituição das torneiras
Descrição do Indicador: Quantidade de torneiras substituidas
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Unidades
0
40

Foram
substituídas
20
torneiras
convencionais do 1º Andar e 20 torneiras
convencionais do 2º Andar por torneiras
de fechamento automático nos banheiros.
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Meta: Reduzir 5% no consumo per capita de água
Implementação das Ações: Monitorar o consumo de água per capita
Indicador: Consumo de água per capita
Descrição do Indicador: Consumo de água (m³) / população do Campus
Unidade de Medida: m³ per capita
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

m³ per capita/ano
3,27
2,32
1,92
1,80

Meta atingida.
Representa o consumo de água per capita para
uma população total de 2087 pessoas.
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1.3.5 Campus São José dos Campos

Meta: Acompanhar o consumo de água
Implementação das Ações: Analisar o consumo de água, considerando provável aumento de consumo gerado quando ocorrer substituição de copos plásticos pelas canecas e garrafas retornáveis
(especialmente RU)
Indicador: Consumo de água
Descrição do Indicador: M3
Unidade de Medida: m³
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

m³
5.731
6.039
7.092
6.612

Os valores apresentados correspondem à soma
dos consumos das Unidades Parque Tecnológico,
Talim e Cidade Jardim.
Após o conserto de vazamento existente há anos
na Unidade Talim, não foi verificado novo
vazamento.
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Meta: Inspeção por vazamentos
Implementação das Ações: Campanha de sensibilização e orientação para que os usuários informem os ambientes com vazamentos
Indicador: Quantidade de monitoramentos
Descrição do Indicador: Quantidade de monitoramentos realizado no período (mês)
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/08/2015 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2016
2017
2018

Ocorrências
17
62
13

* implementado em setembro/2016

Em maio foi constado um vazamento na Unidade
Talim e realizada a manutenção.
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Meta: Campanha de conscientização - água
Implementação das Ações: Campanha de conscientização de alunos, docentes, técnicos e terceiros sobre a importância e o consumo consciente dos recursos hídricos
Indicador: Quantidade de eventos
Descrição do Indicador: Quantidade de eventos por semestre
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/09/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2016
2017
2018

Eventos
2
2
2

Foi feita fixação de cartazes a respeito do
consumo consciente em todos os
banheiros e acima das pias.

101

Práticas de sustentabilidade e de uso racional para consumo de água e geração de esgoto

1.3.6 Campus São Paulo

Meta: Reduzir 5% no consumo de água
Implementação das Ações: Instalar medidores individualizados - Projeto
Indicador: Instalação de medidores individuais de água
Descrição do Indicador: Quantidade de instalações efetuadas
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 e término em 31/12/2018
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Ocorrências
0
0

A instalação de medidores individualizados é discutida em reuniões e até o momento sem
definição.

Meta: Reduzir 5% no consumo de água
Implementação das Ações: Substituição de válvulas de descarga e torneiras por sistemas de duplo comando e controle de vazão
Indicador: Válvulas e torneiras substituídas
Descrição do Indicador: Quantidade de válvulas e torneiras substituídas
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 e término em 31/12/2018
Apuração: Trimestral
Ano
2017
2018

Ocorrências
0
0

O sistema de registro de informações não totaliza a quantidade de substituições de
válvulas e de torneiras de duplo comando.
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Meta: Reduzir 5% no consumo de água
Implementação das Ações: Monitoramento do consumo
Indicador: Consumo de água
Descrição do Indicador: m³
Unidade de Medida: m³
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 e término em 31/12/2018
Apuração: Mensal
Ano
2014
2015
2016
2017
2018

m³
149.252
130.835
107.854
108.981
112.211

103

Práticas de sustentabilidade e de uso racional para consumo de água e geração de esgoto

1.3.7 Reitoria

Meta: Manter o consumo de água per capita em relação a 2017
Implementação das Ações: Realizar campanha para divulgar boas práticas de sustentabilidade através dos meios de comunicação (internet, intranet e e-mail) para reduzir o consumo per capita de
água
Indicador: Consumo de água per capita (m³)
Descrição do Indicador: Consumo de água (m³) / População fixa ( * )
Unidade de Medida: m³ per capita
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 01/01/2018 e término em 31/12/2018
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

m³ per capita/ano
14,28
14,54
13,44
10,77

Foram realizadas campanhas para maior
conscientização uso racional da água que, aliadas
a pequenos ajustes como regulagem da vazão das
torneiras.
A partir de 2018 está sendo considerado apenas
o consumo do prédio da Reitoria localizado na
Rua Sena Madureira, 1500. A população fixa do
prédio se manteve em 330 pessoas

104

Práticas de sustentabilidade e de uso racional para consumo de água e geração de esgoto

Meta: Manter o consumo de água per capita em relação a 2017
Implementação das Ações: Realizar campanha para divulgar boas práticas de sustentabilidade através dos meios de comunicação (internet, intranet e e-mail) para reduzir o consumo per capita de
água
Indicador: Consumo de água
Descrição do Indicador: m³
Unidade de Medida: m³
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 01/01/2018 e término em 31/12/2018
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

m³
4.284
4.579
4.435
3.550

Foram realizadas campanhas para maior
conscientização uso racional da água que, aliadas
a pequenos ajustes como regulagem da vazão das
torneiras.
A partir de 2018 está sendo considerado apenas
o consumo do prédio da Reitoria localizado na
Rua Sena Madureira, 1500.
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1.4 Práticas de sustentabilidade para o fortalecimento do programa de coleta seletiva

1.4.1 Campus Baixada Santista

Meta: Campanha educativa destinação correta de resíduos
Implementação das Ações: Campanhas: cartazes, email, redes sociais, site, rádio etc. / COLETORES NAS SALAS DE AULA - etiquetas (somente resíduos orgânicos) / COLETORES EM ESCRITÓRIOS etiquetas (somente resíduos recicláveis)
Indicador: Campanhas
Descrição do Indicador: Quantidade de campanha por semestre
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Eventos
4
1

A campanha foi planejada este ano e em conjunto com a ONG Sem Fronteiras (responsável pela
coleta dos resíduos recicláveis) foi feita a conscientização.
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Meta: Aumentar em até 10% (após separação) a destinação correta de resíduos gerados
Implementação das Ações: Estabelecer contrato com cooperativa para coleta de resíduos recicláveis - CCSS
Indicador: Quantidade estimada de resíduos recicláveis
Descrição do Indicador: m³
Unidade de Medida: m³
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/10/2015 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2017
2018

m³
0
14.647

Neste ano foi estabelecido o termo de compromisso de coleta seletiva com a cooperativa responsável
pela coleta de resíduos recicláveis.
As coletas são feitas semanalmente pela ONG Sem Fronteiras, com emissão de certificado mensal.

Meta: Aumentar em até 10% (após separação) a destinação correta de resíduos gerados
Implementação das Ações: Chamamento público para estabelecer convênio com empresas de retirada de eletrônicos, pilhas e baterias - em consonância com o DTI Verde
Indicador: Quantidade estimativa de resíduos eletrônicos
Descrição do Indicador: m³
Unidade de Medida: m³
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2018 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2018

m³
0,91

A ONG Sem Fronteiras (responsável pela coleta seletiva solidária) recebeu pilhas, baterias e
eletroeletrônicos, com fornecimento de Certificado de Destinação Correta.
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1.4.2 Campus Diadema

Meta: Fortalecer o programa de coleta seletiva
Implementação das Ações: Fortalecer o programa de coleta seletiva
Indicador: Estimativa de geração dos resíduos recicláveis (coleta seletiva)
Descrição do Indicador: Quantitativo em kg de geração dos resíduos recicláveis (coleta seletiva)
Unidade de Medida: Kg
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Período
Jul-Dez 2017
2018

Kg
1.460
4.023

Esta ação começou a ser monitorada a
partir de julho/2017, portanto os dados
deste ano referem-se a apenas 1 semestre.
Até o fim do primeiro semestre de 2018 o
Projeto Unifesp Recicla realizava a aferição
do quantitativo de resíduos recicláveis
gerados por todas as unidades do campus.
Foi assinado o Termo de Compromisso
com a Cooperlimpa em outubro.
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Meta: Fortalecer o programa de coleta seletiva
Implementação das Ações: Campanha de conscientização para segregação correta dos resíduos, para alunos, docentes e técnicos
Indicador: Estimativa de geração dos resíduos recicláveis (campanha)
Descrição do Indicador: Quantitativo em kg de geração dos resíduos recicláveis (campanha)
Unidade de Medida: Kg
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/07/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Período
Jul-Dez 2017
2018

Kg
1.460
4.023

Os alunos do Projeto Unifesp Recicla
mantêm campanhas nas redes sociais.
A partir de outubro foi assinado o Termo
de Compromisso com a Cooperlimpa e
iniciada a mensuração real dos resíduos
recicláveis gerados.
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Meta: Fortalecer o programa de coleta seletiva
Implementação das Ações: Manter o contrato informal com cooperativa para coleta de resíduos recicláveis
Indicador: Estimativa de geração dos resíduos recicláveis (contrato)
Descrição do Indicador: Quantitativo em kg de geração dos resíduos recicláveis (contrato)
Unidade de Medida: Kg
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Período
Jul-Dez 2017
2018

Kg
1.460
4.023

A partir de outubro foi assinado o Termo
de Compromisso com a Cooperlimpa por
um ano e prorrogável.
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Meta: Fortalecer o programa de coleta seletiva
Implementação das Ações: Treinamento de todos terceiros da área da limpeza para instruir quanto a correta segregação dos resíduos
Indicador: Treinamentos
Descrição do Indicador: Quantidade de treinamentos
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/07/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Eventos
0
0

Não foi realizado treinamento para os terceiros da área da limpeza, pois este foi realizado em 2016
e por enquanto o contrato de limpeza predial foi mantido com a mesma empresa.
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Meta: Reduzir a quantidade de resíduos orgânicos destinados para aterro, com base no ano anterior
Implementação das Ações: Realização da compostagem dos resíduos orgânicos
Indicador: Estimativa de resíduos orgânicos compostados
Descrição do Indicador: Quantitativo em kg de resíduos orgânicos destinado à compostagem
Unidade de Medida: Kg
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/07/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Kg
857
760

Observou-se redução na quantidade de
resíduos orgânicos devido a diminuição de
alunos envolvidos no Projeto, bem como o
início do Projeto Minhocário que utilizou
parte dos resíduos que seriam destinados
para a compostagem.
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Meta: Elaboração do plano de gestão de resíduos
Implementação das Ações: Adequar e melhorar os sistemas de acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final. E melhorar o sistema para quantificação dos resíduos gerados
Indicador: Finalização e entrega do plano na Vigilância Sanitária
Descrição do Indicador: Elaboração ou não elaboração do plano
Unidade de Medida: Não (0) / Sim (100)
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/07/2017 e término em 31/12/2018
Apuração: Semestral
Período
Jul-Dez 2017
2018

Não (0) / Sim (100)
0
0

No primeiro semestre foi dado início à elaboração do Plano, porém sem o estabelecimento de uma
rotina de pesagem dos resíduos com frequência satisfatória, não foi possível dar continuidade.
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1.4.3 Campus Guarulhos

Meta: Treinamento de terceirizados
Implementação das Ações: Treinamento de 100% dos terceiros que atuam na área da limpeza, a fim de instruir quanto a correta segregação dos resíduos. Constar em cláusula contratual o treinamento
por parte da empresa contratada quanto a correta segregação dos resíduos
Indicador: Quantidade de funcionários terceirizados treinados
Descrição do Indicador: Quantidade de funcionários terceirizados treinados / quantidade total de terceirizados
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Percentual (%)
35
60
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Meta: Sistema de compostagem
Implementação das Ações: Implantação do sistema de compostagem de resíduos orgânicos
Indicador: Compostagem
Descrição do Indicador: Quantitativo (em kg ou m³) de resíduos destinados à compostagem
Unidade de Medida: Kg
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Kg
0
0

Por não haver local para implantação a compostagem ainda não foi iniciada.

Meta: Efetuar o levantamento quantitativo dos resíduos recicláveis gerados
Implementação das Ações: Orientar, através de campanhas de conscientização e cursos, e estabelecer diretrizes operacionais quanto à Coleta Seletiva Solidária dos resíduos recicláveis
Indicador: Resíduos recicláveis
Descrição do Indicador: Total de resíduos recicláveis gerados (em kg)
Unidade de Medida: Kg
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2018 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Kg
0
2.275

Dados fornecidos pela Cooperativa que recolhe os resíduos.
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1.4.4 Campus Osasco

Meta: Campanha de conscientização
Implementação das Ações: Campanha de conscientização de alunos, docentes e técnicos (educação ambiental abordando os 5 Rs)
Indicador: Workshops, palestras, dinâmicas de grupos, campanhas
Descrição do Indicador: Quantidade de eventos / semestre
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2015
2016
2017
2018

Eventos
0
0
1
0

Não foi realizada nenhuma campanha de
conscientização.
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Meta: Redução na geração de resíduos sólidos na EPPEN
Implementação das Ações: Aquisição de materiais que auxiliem na coleta seletiva
Indicador: Materiais adquiridos
Descrição do Indicador: Quantidade de materiais adquiridos / semestre
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2015
2016
2017
2018

Unidades
1
1
0
0

Há licitação para aquisição de novos cestos
futuramente.
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Meta: Destinação correta do material eletroeletrônico
Implementação das Ações: Destinação correta dos resíduos eletreletrônicos
Indicador: Disponibilização dos equipamentos/ material
Descrição do Indicador: Quantidade de material disponível
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2015
2016
2017
2018

Unidades
0
0
0
0

Por enquanto esses resíduos estão sendo acumulados em uma sala. A Divisão de Gestão
Ambiental está em parceria com a Divisão de TI para dar a destinação correta a esses resíduos.

Meta: Destinação correta das pilhas e baterias
Implementação das Ações: Manutenção contínua da coleta
Indicador: Pilhas e baterias
Descrição do Indicador: Quantidade, em unidades, de pilhas e baterias encaminhadas à correta disposição final
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2015
2016
2017
2018

Unidades
0
0
0
100

A empresa que licitou 100 pilhas e baterias ao campus solicitou o envio de mesma quantidade de
pilhas e baterias usadas.
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1.4.5 Campus São José dos Campos

Meta: Instalação e redistribuição de lixeiras seletivas
Implementação das Ações: Instalar e redistribuir lixeiras de coleta seletiva em todos os ambientes contíguos, exceto banheiros que permanecerão com lixeira única
Indicador: Quantidade de lixeiras
Descrição do Indicador: Lixeiras por metro quadrado
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/08/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2018

Unidades
0,01

As lixeiras foram distribuídas aos pares: material reciclável e não reciclável.
O quantitativo de lixeiras detalhado foi apenas do Parque Tecnológico, existindo 0,04 lixeiras/m2
na unidade Talim.
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Meta: Treinamento de terceirizados
Implementação das Ações: Treinamento de 100% dos terceirizados que atuam na área da limpeza, afim de instruir quanto à correta segregação dos resíduos
Indicador: Quantidade de treinamentos
Descrição do Indicador: Quantidade de treinamentos por semestre
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/08/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2016
2017
2018

Eventos
2
2
3

Foi realizada uma visita à Cooperativa
responsável pela coleta seletiva, onde
ocorreu uma roda de conversa,
apresentação do método de separação e
precificação dos resíduos. Além disso, foi
realizada
confraternização
entre
terceirizados, servidores da Unifesp e
cooperados.
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Meta: Campanha de educação ambiental - resíduos
Implementação das Ações: Campanha de conscientização dos alunos, docentes, técnicos e terceiros (educação ambiental abordando os 5 Rs e correta segregação de todos os resíduos gerados no ICT).
Indicador: Quantidade de eventos
Descrição do Indicador: Quantidade de eventos por semestre
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/09/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2016
2017
2018

Eventos
5
9
8
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Meta: Coleta por cooperativas
Implementação das Ações: Estabelecer contrato com cooperativa para coleta de resíduos recicláveis
Indicador: Volume encaminhado à cooperativa
Descrição do Indicador: Quantidade (kg) de resíduos encaminhados à cooperativa
Unidade de Medida: Kg
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/08/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Kg
1.800
3.380

* implementado no 2º semestre

A coleta pela cooperativa iniciou-se em fevereiro. Os geradores ainda não
possuem uma cultura de separação de resíduos, porém campanhas de
conscientização são realizadas periodicamente.
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1.4.6 Campus São Paulo

Meta: Redução do custo/volume da operação de coleta e destinação de resíduos
Implementação das Ações: Revisão de contrato de coleta e destinação de resíduos
Indicador: Destinação de resíduos (Operação de coleta, transporte e destinação de resíduos)
Descrição do Indicador: Custo da Operação (em R$)
Unidade de Medida: Reais
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 e término em 31/12/2018
Apuração: Trimestral
Ano
2017
2018

R$
107.245,53
68.990,22

Os custos com a operação de
coleta, transporte e destinação de
resíduos classe II, estão de acordo
com contrato entre as partes.
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Meta: Redução do custo/volume da operação de coleta e destinação de resíduos
Implementação das Ações: Implementação da coleta seletiva solidária
Indicador: Destinação de resíduos (Operação de coleta, transporte e destinação de resíduos)
Descrição do Indicador: Custo da Operação (em R$)
Unidade de Medida: Reais
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 e término em 31/12/2018
Apuração: Trimestral
Ano
2017
2018

R$
0
68.990,22

Gestão de Resíduos e monitoramento dos custos de destinação de resíduos. Foi
encaminhado à Cooperativa cerca de 6.000 kg de resíduos recicláveis.
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1.4.7 Reitoria

Meta: Efetuar o levantamento quantitativo dos resíduos recicláveis gerados
Implementação das Ações: Orientar e estabelecer diretrizes operacionais quanto à Coleta Seletiva Solidária dos resíduos recicláveis
Indicador: Total de resíduos recicláveis gerados (em kg)
Descrição do Indicador: Total de resíduos recicláveis gerados (em kg)
Unidade de Medida: Kg
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Kg
560
280

No segundo semestre a coleta de resíduos
recicláveis foi temporariamente suspensa
em função da dissolução da parceria entre
a Prefeitura de São Paulo e a Associação de
Catadores e Recicladores. Está em fase
final novo chamamento público para
regularização da coleta de resíduos
recicláveis.
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Meta: Implantar o abrigo para armazenagem dos resíduos recicláveis, orgânicos e rejeitos
Implementação das Ações: Definir o local para a instalação do abrigo que proporcione a armazenagem e retirada dos resíduos de forma adequada
Indicador: Local pronto para armazenagem adequada dos resíduos recicláveis
Descrição do Indicador: Definição ou não do local para armazenagem atendendo às especificações definidas em estudo previamente elaborado
Unidade de Medida: Não (0) / Sim (100)
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/03/2017 e término em 30/06/2018
Apuração: Semestral
Período
2017
Jan-Jul 2018

Não (0) / Sim (100)
0
0

Esta meta foi apurada até o final do primeiro semestre do ano.
Status: Aguardando posicionamento do Departamento de Edificações da Pró- Reitoria de
Planejamento.
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1.5 Práticas de sustentabilidade para o fortalecimento dos programas de qualidade de vida no ambiente de trabalho

1.5.1 Campus Baixada Santista

Meta: Implantação de programas de qualidade de vida para servidores
Implementação das Ações: Realização de Roda de Conversa com vivência prática para discutir o tema Qualidade de Vida no Trabalho e formas de prevenção de afastamentos
Indicador: Quantidade de participantes
Descrição do Indicador: Lista de presença
Unidade de Medida: Participantes
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2018

Participantes
19

Ano
2017
2018

Eventos
1
2

Sob a coordenação da Profª. Drª. Maria do Carmo Baracho de
Alencar foram realizadas rodas de conversa sobre qualidade de
vida no trabalho, durante o Projeto de Extensão DITRAB.
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1.5.2 Campus Diadema

Meta: Divulgação de cursos, palestras relacionados ao tema "Qualidade de vida no ambiente de trabalho"
Implementação das Ações: Divulgar os cursos e palestras realizados pelo Departamento de Saúde do Trabalhador - ProPessoas
Indicador: Cursos/palestras divulgados por período
Descrição do Indicador: Quantidade de cursos divulgados
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/02/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Eventos
0
4

Foram oferecidas as palestras:
- Ciclo Estratégico de Desenvolvimento e
Avaliação voltado para líderes: Gestão de
pessoas e liderança;
- Educação Financeira e Cooperativismo;
- Tarde da
maquiagem);

beleza

(workshop

de

- Semana do Servidor houve palestras de
Educação Financeira.
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Meta: Implantar áreas de convivência
Implementação das Ações: Implantar áreas comuns para incentivar a integração entre os servidores dos diversos departamentos
Indicador: Áreas de convivência
Descrição do Indicador: Implantação ou não das áreas de convivência
Unidade de Medida: Não (0) / Sim (100)
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/07/2017 e término em 31/12/2018
Apuração: Semestral
Período
Jul-Dez
2018

Não (0) / Sim (100)
0
100

- Finalizada a obra do refeitório na unidade José de Filippi;
- Finalização do jardim com plantio de árvores nativas e instalação de bancos na unidade José de
Filippi;
- Alocação de mesas, cadeiras no subsolo da unidade José Alencar;
- Instalação de máquinas de snacks e bebidas nas unidades;
- Revitalização da área de Convivência dos alunos na unidade Antônio Doll.
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1.5.3 Campus Guarulhos

Meta: Maior Integração entre os servidores
Implementação das Ações: Ações de integração (comemoração dos aniversariantes do mês) entre os servidores dos diversos departamentos
Indicador: Ações de integração
Descrição do Indicador: Quantidade de integrações realizadas no período
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Eventos
7
14
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Meta: Maior Integração entre os servidores
Implementação das Ações: Implantação de área de convivência
Indicador: Área de convivência
Descrição do Indicador: Implantação ou não da área de convivência
Unidade de Medida: Não (0) / Sim (100)
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Não (0) / Sim (100)
0
100

Foi destinada uma área para um redário, para o uso de docentes, discentes e servidores.
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Meta: Implantação de Programas de qualidade de vida para servidores
Implementação das Ações: Realização de Roda de Conversa bem como promoção de cursos que tratam do assunto "Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho" afim de divulgar os benefícios
gerados
Indicador: Quantidade de eventos
Descrição do Indicador: Quantidade de eventos realizados no período
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2018 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Eventos
2
0

Não houveram eventos no período.
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1.5.4 Campus Osasco

Meta: "Implantação de programas e/ou ações voltadas para a qualidade de vida no trabalho"
Implementação das Ações: Participação dos servidores nos programas e/ou ações voltadas para a qualidade de vida no trabalho
Indicador: Workshops, Palestras e Dinâmicas de grupo
Descrição do Indicador: Quantidade de eventos / semestre
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2015
2016
2017
2018

Eventos
0
1
1
3

Foram feitos incentivos à pratica de
caminhada/corrida no Parque da Fito no
horário pós trabalho e a prática de esporte
na quadra da Universidade. Foi realizado
também a Eppen Kids que foi uma forma
de integrar os filhos dos servidores para
mostrar o ambiente de trabalho.
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Meta: Implantação da jornada de 30 Horas semanais
Implementação das Ações: As Divisões/Departamentos devem apresentar propostas a comissão de 30 horas, e aprovar a implantação em congregação
Indicador: Solicitações aprovadas
Descrição do Indicador: Quantidade de solicitações aprovadas / total de solicitações
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Percentual (%)
1
0

Não foi reaberto período para que novos servidores que cumprem os requisitos pudessem
ingressar. Pelo contrário, alguns setores que tinham a jornada flexibilizada a perderam depois da
publicação da Instrução Normativa 02.

1.5.5 Campus São José dos Campos

Meta: Caminhada ecológica
Implementação das Ações: Adequação, campanha e execução de caminhadas ecológicas no ICT
Indicador: Quantidade de eventos (caminhada)
Descrição do Indicador: Quantidade de eventos (caminhada) / semestre
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2018 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2018

Eventos
0

Não foi possível cumprir a meta durante este ano devido ao número reduzido de servidores e o
entorno do campus não possuir segurança.
Pretendemos realizar as caminhadas no próximo ano.
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Meta: Espaço de convivência
Implementação das Ações: Incentivar a integração entre os servidores do ICT através de dança de salão, corridas, oficinas de arte e ou pequeniques
Indicador: Quantidade de eventos (integração)
Descrição do Indicador: Quantidade de eventos (integração) / semestre
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2018 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2018

Eventos
4

Foram realizadas confraternizações para os servidores, porém com baixa adesão.

1.5.6 Campus São Paulo
Meta: Oferecer oportunidades de qualidade de vida no ambiente de trabalho
Implementação das Ações:
- Incentivo à utilização de bicicletas
- Implantação de um bicicletário
Indicador: Quantidade de usuários
Descrição do Indicador: Quantidade de participantes das iniciativas de qualidade de vida
Unidade de Medida: Participantes
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 e término em 31/12/2018
Apuração: Trimestral
Ano
2017
2018

Participantes
0
0

O incentivo à utilização de bicicletas requer nova avaliação. O tema está em aberto no
PDINFRA e demanda por infraestrutura local.
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Meta: Oferecer oportunidades de qualidade de vida no ambiente de trabalho
Implementação das Ações: Implantação de Horta / Jardim comunitário
Indicador: Quantidade de usuários
Descrição do Indicador: Quantidade de participantes das iniciativas de qualidade de vida
Unidade de Medida: Participantes
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 e término em 31/12/2018
Apuração: Trimestral
Ano
2017
2018

Participantes
6
255

O
número
de
usuários
participantes no projeto de
implantação horta com a
utilização de processos de
compostagem tem sido crescente
nos últimos meses, integrando
alunos, professores e técnicos.
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Meta: Oferecer oportunidades de qualidade de vida no ambiente de trabalho
Implementação das Ações: Instalação de Internet Free e pontos de recarga em áreas externas
Indicador: Quantidade de usuários
Descrição do Indicador: Quantidade de participantes das iniciativas de qualidade de vida
Unidade de Medida: Participantes
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 e término em 31/12/2018
Apuração: Trimestral
Ano
2017
2018

Participantes
0
0

A internet free já é disponibilizada no Campus, no entanto, os pontos de recarga de celular
e notebooks existem em áreas internas restritas. A disponibilização destes pontos nas
áreas externas depende da avaliação de recursos e de infraestrutura.

Meta: Oferecer oportunidades de qualidade de vida no ambiente de trabalho
Implementação das Ações: Escada informativa: implementar área de divulgações administrativas e culturais (Ed. Octávio de Carvalho)
Indicador: Quantidade de usuários
Descrição do Indicador: Quantidade de participantes das iniciativas de qualidade de vida
Unidade de Medida: Participantes
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 e término em 31/12/2018
Apuração: Trimestral
Ano
2017
2018

Participantes
0
0

As escadas e painéis informativos estão sendo observadas e aguardam sugestões.
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Meta: Oferecer oportunidades de qualidade de vida no ambiente de trabalho
Implementação das Ações: Área verde de convivência (Projeto e implantação)
Indicador: Área Verde de convivência
Descrição do Indicador: Realização ou Não do projeto
Unidade de Medida: Não (0) / Sim (100)
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 e término em 31/12/2018
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Não (0) / Sim (100)
100
100

A área de convivência juntamente com o projeto de horta compartilham um espaço com
docentes, discentes, técnicos e colaboradores e voluntários.

1.5.7 Reitoria

Meta: Manter o momento de ginástica laboral durante o horário de expediente
Implementação das Ações: Divulgar os benefícios gerados pela prática da ginástica laboral
Indicador: Quantidade de servidores praticantes da ginástica laboral
Descrição do Indicador: Quantidade de servidores
Unidade de Medida: Participantes
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 01/01/2018 e término em 31/12/2018
Apuração: Semestral
Ano
2018

Participantes
1.378

* aulas iniciadas em Abril

Um dos objetivos do projeto de ginástica laboral foi aumentar a compreensão
dos servidores sobre os conceitos relacionados à saúde, à atividade física e à
qualidade de vida.
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1.6 Práticas de sustentabilidade para os processos de compras e contratações

1.6.1 Campus Baixada Santista

Meta: Inclusão de práticas sustentáveis em contratos de serviços
Implementação das Ações: Inserção de cláusulas contratuais com práticas de sustentabilidade obrigatórias em contratos de prestação de serviços
Indicador: Práticas sustentáveis
Descrição do Indicador: Quantidade de práticas inseridas
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/08/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Ocorrências
0
1

No primeiro semestre foram analisadas as cláusulas contratuais durante a recontratação da
empresa terceirizada que presta serviço de limpeza, com atenção às cláusulas contratuais
pertinentes à sustentabilidade e legislação ambiental vigente no município. No segundo semestre
não foram disponibilizadas informações acerca de contratos realizados no período.
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Meta: Aquisição de equipamentos com maior eficiência energética
Implementação das Ações: Comunicação para o setor de compras recomendar aos demais servidores incluir nos Temos de Referência de aquisição de equipamentos a cláusula com maior eficiência
energética PROCEL NÍVEL A
Indicador: Material adquirido
Descrição do Indicador: Percentual do total adquirido
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Percentual (%)
0
60

No primeiro semestre foram adquiridos equipamentos destinados ao Laboratório de Técnica
Dietética. No segundo semestre não foram disponibilizadas informações acerca da aquisição de
equipamentos.

1.6.2 Campus Diadema
Meta: Avaliar a viabilidade de compras de produtos e contratações de serviços considerados como sustentáveis
Implementação das Ações: Verificar sempre que possível a compra de equipamentos, produtos e insumos que sejam considerados como sustentáveis
Indicador: Itens/serviços sustentáveis adquiridos por semestre
Descrição do Indicador: Compras/serviços adquiridos ou realizados por semestre
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/07/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Unidades
0
0

Devido ao orçamento restrito não foi possível realizar compras de itens sustentáveis devido ao
alto custo ainda existente. Houve reaproveitamento de embalagens de madeiras, composto
orgânicos para o jardim do novo refeitório e plantio de mudas arbóreas, bancos construídos com
material restante da obra.
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Meta: Avaliar a viabilidade de compras de produtos e contratações de serviços considerados como sustentáveis
Implementação das Ações: Inclusão de práticas sustentáveis em contratos de serviços
Indicador: Itens/serviços sustentáveis adquiridos por semestre (práticas)
Descrição do Indicador: Compras/serviços adquiridos por semestre
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/07/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Unidades
2
10

Manutenção de contratos com cláusulas
contratuais
relacionadas
a
sustentabilidade:
- Limpeza Predial
- Limpeza de Áreas Verdes
E as Atas de Registro de preço para:
- Coleta e descontaminação de lâmpadas
fluorescentes
- Compensação ambiental
- Coleta de resíduos químicos
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1.6.3 Campus Guarulhos
Meta: Avaliar a viabilidade de compra de produtos e contratações de serviços considerados sustentáveis
Implementação das Ações: Escolher itens cujo processo de produção seja realizado em observação aos princípios sustentáveis; incluir cláusulas de sustentabilidade nos Termos de Referência
Indicador: Itens sustentáveis
Descrição do Indicador: Quantidade de itens sustentáveis comprados no ano
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Unidades
0
5

Meta: Aquisição de papel A4 certificado
Implementação das Ações: Aquisição de papel A4 para impressões em material certificado ou reciclado
Indicador: Papel com certificação
Descrição do Indicador: Quantidade (pacotes) de papel com certificação sustentável
Unidade de Medida: Pacotes (500 folhas)
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2017
2018

Pacotes (500 folhas)
5
0

A quantidade de pacotes foi reduzida devido ao valor do pacote de papel A4 reciclado ser superior ao
pacote de papel A4 convencional.

142

Práticas de sustentabilidade para os processos de compras e contratações

Meta: Aquisição de equipamentos com maior eficiência energética
Implementação das Ações: Aquisição de equipamentos, fazendo constar no Termo de Referência, disponíveis no mercado com maior eficiência energética
Indicador: Equipamentos sustentáveis
Descrição do Indicador: Quantidade (unidades) de equipamentos sustentáveis comprados
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Unidades
0
23

Foram comprados:
- 1 televisão
- 22 projetores
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1.6.4 Campus Osasco

Meta: Incluir no edital de materiais de manutenção a exigência da logística reversa
Implementação das Ações: Logística reversa para todos os materiais utilizados nos serviços de manutenção, entre eles: lâmpadas fluorescentes, reatores, embalagens diversas vazias
Indicador: Logística reversa
Descrição do Indicador: Quantidade de editais com cláusulas de logística reversa em 2018/Quantidade de editais com cláusulas de logística reversa em 2017
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Percentual (%)
3
35

Estão inclusos nos Editais a logística
reversa conforme artigos 1º e 2º da Lei
Estadual nº 10.888 de 2001.
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Meta: Incluir no edital de materiais de consumo critérios sustentáveis
Implementação das Ações: Aquisição de papel de áreas reflorestadas
Indicador: Papel de áreas reflorestadas
Descrição do Indicador: Percentual do total adquirido
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Percentual (%)
60
91

Consta nos editais a exigência de
Certificado FSC para aquisição de papel
sulfite.
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Meta: Incluir no edital de materiais de consumo critérios sustentáveis
Implementação das Ações: Aquisição de papel reciclado
Indicador: Papel reciclado
Descrição do Indicador: Percentual do total adquirido
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Percentual (%)
40
9

É adquirido apenas papel com Certificado
FSC.
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Meta: Incluir no edital de materiais de consumo critérios sustentáveis
Implementação das Ações: Exigência de selos e certificações sustentáveis
Indicador: Selos e certificações sustentáveis
Descrição do Indicador: Quantidade de editais com exigência de selos e certificados ambientais em 2018/Quantidade de editais com exigência de selos e certificados ambientais em 2017
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Percentual (%)
100
10

Solicita-se nos editais critérios de
sustentabilidade ambiental da IN n.º1, de
19 de janeiro de 2010, art. 5.
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Meta: Incluir no edital preferência por material manufaturado no Brasil
Implementação das Ações: Exigência da procedência do material, conforme Decretos 7.709/12, 7.713/12, 7.756/12, 7.810/12, dentre outros, e a declaração constante do Anexo II da Portaria MDIC n0
279/2011
Indicador: Material manufaturado no Brasil
Descrição do Indicador: Percentual do total adquirido
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Percentual (%)
100
0

Consta dos editais o decreto em epígrafe.

Meta: Incluir no edital cláusulas com sansões
Implementação das Ações: Aplicar penalidades aos contratos, em caso de descumprimento das especificações técnicas de sustentabilidade prometidas na licitação
Indicador: Penalidades
Descrição do Indicador: Quantidade de contratos penalizados / Quantidade total de contratos
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2015
2016
2017
2018

Percentual (%)
0
0
0
0

Não houveram penalidades no período.
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Meta: Incluir critérios sustentáveis no edital de aquisição de mobiliário
Implementação das Ações: Na aquisição de produtos ou subprodutos de madeira, exigir que a origem dos insumos seja de manejo sustentável em conformidade com o Programa Brasileiro de
Certificação Florestal do Inmetro (Cerflor)
Indicador: Aquisição de mobiliário
Descrição do Indicador: Quantidade de produtos de madeira adquiridos de madeira adquiridos com certificação Cerflor / Quantidade total de produtos de madeira adquiridos em 2018
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Percentual (%)
0
5

Em relação às normas ambientais, foi solicitado às empresas apresentar Certificado do Fabricante
que a madeira é de origem de processo de reflorestamento (FSC ou CERFLOR) e NBR de
conformidades.

Meta: Incluir critérios sustentáveis no edital referente à limpeza
Implementação das Ações: Adquirir produtos biodegradáveis
Indicador: Produtos biodegradáveis
Descrição do Indicador: Quantidade de editais com critérios de sustentabilidade / Quantidade total de editais lançados em 2018
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2015
2016
2017
2018

Percentual (%)
0
1
0
0

Não houve aquisição de produtos biodegradáveis no período.
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Meta: Incluir no edital a comprovação do fornecedor a origem do material vendido
Implementação das Ações: Exigir do fornecedor a comprovação da origem do material vendido, desclassificando aqueles cuja cadeia produtiva não seja ambientalmente regular, nos termos do art. 40,
inc. VII, do decreto n0 7.746, 05 junho 2012
Indicador: Certificados / Comprovação de origem do material
Descrição do Indicador: Quantidade de material comprovados / Quantidade total de material adquirido em 2018
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Percentual (%)
0
5

Em relação às normas ambientais, foi solicitado às empresas apresentar Certificado do Fabricante
que a madeira é de origem de processo de reflorestamento (FSC ou CERFLOR) e NBR de
conformidades.

Meta: Exigir nas licitações para compra de produtos cujos produtores estejam relacionados no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981, que o vencedor apresente certidão de regularidade do Cadastro Técnico
Federal de Atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais CTF/APP, conforme regulamenta a IN nº 006 ? IBAMA, de 15 março 2012
Implementação das Ações: Exigir do fornecedor a comprovação das exigências explicitadas na licitação
Indicador: Certidão - DTF/APP
Descrição do Indicador: Quantidade de certidões apresentadas ao pregoeiro no Momento da adjudicação
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2015
2016
2017
2018

Ocorrências
0% - 28
1=5% - 17
0
0

Não houve.
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1.6.5 Campus São José dos Campos

Meta: Aquisição de 100% de papel certificado
Implementação das Ações: Aquisição de papel sulfite certificado para impressões
Indicador: Papel sulfite reciclado ou certificado
Descrição do Indicador: Percentual do total adquirido
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/07/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Percentual (%)
100
100

Todo o papel adquirido possui certificação.
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Meta: Inclusão de práticas sustentáveis em licitações de serviços
Implementação das Ações: Inserção de cláusulas editalícias com práticas de sustentabilidade obrigatórias em contratos de prestação de serviços
Indicador: Práticas sustentáveis
Descrição do Indicador: Quantidade de práticas inseridas
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/08/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Ocorrências
1
0

Não houve novos contratos celebrados.
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Meta: Revisar os contratos de serviços área objeto do serviço contratado
Implementação das Ações: Revisar os contratos de serviços visando à racionalização em razão do real dimensionamento do serviço com relação a área a ser atendida, tais como, limpeza e áreas verdes
Indicador: Quantidade de revisões
Descrição do Indicador: Quantidade de revisões por semestre
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/09/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2016
2017
2018

Ocorrências
2
3
1

Houve a revisão da área a ser contratada
para prestação de serviço de Jardinagem.
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1.6.6 Campus São Paulo

Meta: Reduzir 10% no custo com aluguel de imóveis
Implementação das Ações: Reorganizar os espaços próprios para atender a demanda
Indicador: Aluguel de Imóveis
Descrição do Indicador: Gasto com aluguel de imóveis
Unidade de Medida: Reais
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 e término em 31/12/2018
Apuração: Trimestral
Ano
2017
2018

R$
808.000,00
4.363.923,12

Os espaços do campus têm sido
reorganizados para reduzir o
custo com aluguel.
Foram entregues no período 3
imóveis.
Os valores são referentes aos
contratos firmados à época.
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Meta: Aumento das sugestões para compras sustentáveis
Implementação das Ações: Monitorar sugestões
Indicador: Critérios de sustentabilidade
Descrição do Indicador: Quantidade de sugestões com critérios de sustentabilidade
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 02/01/2018 e término em 31/12/2018
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Ocorrências
0
0

Foram verificadas 5 compras com critérios sustentáveis, no entanto não houve sugestões para
compras e aquisições sustentáveis.

1.6.7 Reitoria

Meta: Incluir critérios sustentáveis no edital de materiais de consumo
Implementação das Ações: Aquisição de papel sulfite com selo e/ou certificação sustentável
Indicador: Papel sulfite
Descrição do Indicador: Percentual do total adquirido
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/04/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Percentual (%)
100
100

A totalidade de papel sulfite adquirida possui o selo ou certificação sustentável, sendo
proveniente de florestas 100% plantadas e renováveis.
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1.7 Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos

1.7.1 Campus Baixada Santista

Meta: Reduzir em até 3% o número de viagens
Implementação das Ações: Campanha para maior utilização do sistema de videoconferência
Indicador: Campanhas
Descrição do Indicador: Quantidade de campanha por semestre
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Eventos
0
0

Não foi realizada campanha ao longo do ano devido ao número insuficiente de servidores no
setor.
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Meta: Utilização de combustíveis renováveis em até 90% dos abastecimentos
Implementação das Ações: Estimular o abastecimento com etanol em veículos flex e biodiesel em veículos a diesel
Indicador: Percentual de combustível
Descrição do Indicador: Percentual de combustível
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2017
2018

Percentual (%)
78
50

O responsável pela frota opta pelo combustível
mais barato ao abastecer.
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1.7.2 Campus Diadema

Meta: Redução do uso de veículos comparado ao ano anterior
Implementação das Ações: Incentivar o uso de salas virtuais para realização de reuniões
Indicador: Uso da videoconferência
Descrição do Indicador: Quantitativo de solicitações de reserva da sala de videoconferência
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Ocorrências
89
87

Houve alteração da localização da sala de
videoconferência, com área menor, sendo
que não será possível realizar eventos com
mais participantes.
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Meta: Redução do uso de veículos comparado ao ano anterior
Implementação das Ações: Evitar o uso de dois veículos institucionais para o mesmo destino em períodos curtos de tempo
Indicador: Planejamento no uso do transporte institucional (veículos)
Descrição do Indicador: Análise do quantitativo do uso do transporte institucional (veículos)
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/07/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2015
2016
2017
2018

Ocorrências
1.254
1.457
1.299
1.287

Foi instituído o uso compartilhado dos
carros institucionais pela Divisão de
Serviços.
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Meta: Redução do uso de veículos comparado ao ano anterior
Implementação das Ações: Avaliar no momento da autorização do uso do veículo institucional se não há possibilidade da locomoção através do uso do ônibus interunidades
Indicador: Planejamento no uso do transporte institucional (ônibus)
Descrição do Indicador: Análise do quantitativo do uso do transporte institucional (ônibus)
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Ocorrências
5.804
5.485

Foram feitos ajustes para otimizar o uso
do transporte, reduzindo-se a quantidade
de viagens entre as unidades, pois
algumas eram realizadas com poucos
usuários e frequentemente sem nenhum
usuário.
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1.7.3 Campus Guarulhos

Meta: Redução na emissão de poluentes e consumo de combustíveis fósseis
Implementação das Ações: Estimular o abastecimento com etanol em veículos flex
Indicador: Feedback da empresa de transportes
Descrição do Indicador: Percentual de vezes que os veículos foram abastecidos por etanol no semestre
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Percentual (%)
95
99

Somente por motivos de força maior os
veículos são abastecidos com outro
combustível.
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Meta: Incentivar o uso de salas virtuais para realização de reunião
Implementação das Ações: Intensificar a divulgação e agendamento das salas de videoconferência
Indicador: Uso de videoconferência
Descrição do Indicador: Videoconferências realizadas no período
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2016
2017
2018

Ocorrências
47
134
159

-> mensurado a partir do 2º semestre
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Meta: Fiscalizar o atendimento à legislação ambiental pela empresa de locação de veículos
Implementação das Ações: Notificação por parte da fiscalização técnica
Indicador: Notificações
Descrição do Indicador: Quantidade de notificações feitas
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Ocorrências
0
0

Conforme o fiscal do contrato informou a empresa cumpre com a legislação ambiental e não
precisou ser notificada.
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Meta: Incentivar programa de carona solidária
Implementação das Ações: Divulgação do programa
Indicador: Informes
Descrição do Indicador: Quantidade de informes feitos no semestre sobre carona solidária
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2018 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Eventos
3
1

A prática já existe entre os membros da
comunidade, contudo ainda não foi criado
canal especifico de divulgação.
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1.7.4 Campus Osasco
Meta: Renovar constantemente a frota
Implementação das Ações: Prorrogar o contrato de locação de veículos ou licitação de novos contratos
Indicador: Contrato de locação de veiculos vigente
Descrição do Indicador: Quantidade de veículos substituídos
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Unidades
2
0

Não foi renovada a frota pois os veículos ainda são novos e apresentam bom desempenho.

Meta: Utilizar veículos sustentáveis, eficientes e menos poluentes
Implementação das Ações: Exigir no edital: veículos flex, novos ou seminovos com até 03 anos de fabricação ou 40.000 km rodados
Indicador: Item no Termo de Referência
Descrição do Indicador: Quantidade de veículos conforme especificação do T.R.
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2015
2016
2017
2018

Unidades
1
2
2
2

Utilização de veículos novos, o que contribui para a emissão de menos poluentes.
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Meta: Otimizar a ocupação dos veículos
Implementação das Ações: Racionalizar a utilização dos veículos
Indicador: Viagens com mais de 01 passageiro
Descrição do Indicador: Quantidade de viagens com mais de um (01) passageiro
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

Ocorrências
sem controle
292
195
194

* controle a partir de agosto

Sempre que possível os usuários são orientados a compartilhar as viagens já
programadas, preenchendo ao máximo as vagas disponíveis nos carros.

Meta: Realizar a manutenção preventiva em 100% da frota
Implementação das Ações: Seguir rigorosamente, o cronograma de revisões e manutenções preventivas dos veículos
Indicador: Revisões e manutenções preventivas
Descrição do Indicador: Quantidade de revisões e manutenções preventivas realizadas no prazo/manual do veículo
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Ocorrências
6
4

Edital estipula manutenção preventiva dos veículos a cada seis meses ou antes quando
necessário.
Foi realizada uma manutenção em cada carro por semestre.
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Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos

Meta: Descartar corretamente os resíduos
Implementação das Ações: Manter sacolinhas de lixo nos veículos, evitando o descarte inadequado em vias públicas
Indicador: Sacolinhas de lixo no veículo
Descrição do Indicador: Quantidade de sacolinhas de lixo usadas
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2015
2016
2017
2018

Unidades
32
48
96
96

As sacolinhas utilizadas durante a semana
são descartadas durante a lavagem dos
veículos, otimizando o uso diário. São dois
veículos que utilizam uma sacolinha cada,
sendo descartada semanalmente.
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Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos

Meta: Utilizar combustíveis renováveis e menos poluentes
Implementação das Ações: Orientar o abastecimento com Etanol
Indicador: Abastecimento com Etanol
Descrição do Indicador: Quantidade de Etanol abastecido / controle de abastecimento
Unidade de Medida: Litros
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2017
2018

Litros
6.446
5.714

Conforme previsto em Edital, os motoristas são
orientados a sempre abastecer os veículos com
etanol.
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Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos

Meta: Evitar o uso do ar condicionado
Implementação das Ações: Orientar que se evite o uso do ar condicionado para um menor consumo do combustível
Indicador: Uso do ar condicionado veicular
Descrição do Indicador: Quantidade de viagens com o ar condicionado desligado
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2017
2018

Ocorrências
119
467

* controle a partir de julho

Há sempre conscientização em relação a evitar, sempre que possível, o uso do ar
condicionado. Houve maior redução do uso nos meses mais frios.

Meta: Lavar os veículos de forma ecologicamente correta
Implementação das Ações: Incentivar a lavagem dos veículos em locais que reutilizam água e utilizem produtos ecologicamente corretos
Indicador: Lavagem de veículos em locais ecologicamente corretos
Descrição do Indicador: Quantidade de Lavagens / mês / controle de lavagem
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2017
2018

Ocorrências
96
96

Os motoristas são orientados a procurar locais que executem a lavagem dos veículos de forma
ecologicamente sustentável. Fazem-no uma vez por semana em cada um dos dois veículos.
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Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos

1.7.5 Campus São José dos Campos

Meta: Reduzir em 3% a quilometragem rodada
Implementação das Ações: Otimização das rotas previstas e organização de agenda diária em busca de concatenar as viagens com destinos e horários aproximados
Indicador: Quilômetros rodados
Descrição do Indicador: Quilômetros rodados por mês
Unidade de Medida: Km
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/08/2015 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

Km
54.383
104.683
90.673
97.049

Em 100% das viagens é observado o atendimento,
quando possível, de mais de um destino ou
evento.
Há várias reuniões presenciais realizadas em São
Paulo que poderiam ser realizadas por
videoconferência.
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Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos

Meta: Utilização de combustíveis renováveis em 30% dos abastecimentos
Implementação das Ações: Estimular o abastecimento com etanol em veículos flex
Indicador: Percentual de combustível
Descrição do Indicador: Percentual de combustível etanol / outros combustíveis
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/08/2015 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

Percentual (%)
67%
52%
65%
49%

Meta atingida.
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Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos

Meta: Utilização de veículos leves em 50% das viagens
Implementação das Ações: Dar preferência aos veículos mais leves em viagens, deixando de lado os veículos pesados
Indicador: Quantidade de viagens
Descrição do Indicador: Percentual de uso de cada veículo
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/08/2015 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018

Percentual (%)
74%
80%
70%
78%

O campus uma frota de 6 veículos, são eles: Logan,
S10-Colina, S10-LS, Boxer, Sprinter e Microônibus. Em 100% das viagens é observada a
quantidade de passageiros e o dia de rodizio
municipal na cidade de São Paulo. Assim
utilizando-se o veículo mais adequado e
econômico em relação ao custo do combustível.
Em viagens nas quais serão transportados animais
(ratos) utilizamos veículos maiores, visando o
conforto e bem-estar dos passageiros.
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Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos

Meta: Manutenção preventiva de 100% da frota
Implementação das Ações: Estabelecer cronograma de revisões preventivas dos veículos a cada 10 mil quilômetros
Indicador: Quantidade de revisões
Descrição do Indicador: Quantidade de revisões por veículo
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/08/2015 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2016
2017
2018

Ocorrências
15
10
17

Possuímos uma frota de 6 veículos, são eles:
Logan, S10-Colina, S10-LS, Boxer, Sprinter e
Micro-ônibus.
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Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos

Meta: Reuniões maioritariamente por videoconferências
Implementação das Ações: Incentivar a realização de videoconferências, de forma a reduzir a necessidade de reuniões presenciais
Indicador: Quantidade reuniões
Descrição do Indicador: Percentual de reuniões feitas por videoconferência / total de reuniões
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/08/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2016
2017

Eventos
175
391

Ano
2018

Percentual (%)
42

Até 2017 esta meta era mensurada pela quantidade de reservas das salas de videoconferência.
Várias reuniões presenciais poderiam ser realizadas por videoconferência, porém devido existir
uma convocação realizada por uma instância superior isto não ocorre. A cultura de reuniões na
Unifesp ainda é presencial e isso não mudará caso a Reitoria não tome iniciativa.
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Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos

1.7.6 Campus São Paulo

Meta: Monitoramento
Implementação das Ações: Monitoramento dos serviços de transportes
Indicador: Monitoramento do Serviço
Descrição do Indicador: Quantidade de Ordem de Serviço (O.S.)
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 e término em 31/12/2018
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Eventos
1.157
757

As Ordens de Serviço (O.S.) são referentes
aos chamados recebidos na Divisão de
Transportes, que efetivam a solicitação de
veículos.
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Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos

1.7.7 Reitoria

Meta: Manter a quantidade de 5 (cinco) veículos para transporte de servidores e documentos
Implementação das Ações: Aperfeiçoar o sistema que otimiza itinerários e concilia horários
Indicador: Quantidade de saídas de veículos
Descrição do Indicador: Quantidade de saídas do veículo / Quantidade de veículos da frota
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 01/01/2018 e término em 31/12/2018
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018

Unidades
117
257

A Reitoria permanece contando com 5
veículos para atender as demandas.
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Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos

Meta: Aumentar em 10% a quantidade de horas de reunião através de videoconferência
Implementação das Ações: Intensificar a divulgação e agendamento das salas de videoconferência
Indicador: Quantidade de reuniões realizadas por videoconferência
Descrição do Indicador: Quantidade de reuniões realizadas por videoconferência / Quantidade de reuniões realizadas por videoconferência
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 01/01/2018 e término em 31/12/2018
Apuração: Semestral
Ano
2016
2017
2018

Ocorrências
2.790
2.924
3.817

177

2. Avaliação
2.1 Campus Baixada Santista

Responsável pela avaliação: Regina Parolari
Durante todo o ano de 2018 a Divisão de Gestão Ambiental do Campus Baixada Santista
(DGA-BS) contou apenas com a atuação de uma servidora, Regina Parolari, que atua também como
Técnica em Segurança do Trabalho no campus e é membro da Comissão Gestora do PLS-UNIFESP.
O projeto Big universal 2018 desenvolvido pela DGA-BS foi contemplado com um bolsista
que realizou um excelente estudo. Ao final do projeto houve a oportunidade de apresentar na
Congregação do campus parte do trabalho realizado pela DGA-BS, momento em que ocorreu um
enorme envolvimento com os objetivos estratégicos do PLS.
O campus oferece o curso de Engenharia Ambiental e alguns docentes desta área entraram
em contato com a intenção de auxiliar nas ações de educação ambiental e também de qualidade de
vida no trabalho.
Em busca de reunir e facilitar o acesso e de informação para toda comunidade acadêmica do
campus e sociedade em geral foi criado no site do institucional o portal (BS-Sustentável), porém
necessita ser alimentado com ações e políticas de responsabilidade socioambiental e
sustentabilidade realizada.
Durante o segundo semestre, foi finalizado o processo de chamamento público para coleta
seletiva solidária e firmado o convênio com a ONG Sem Fronteiras para a coleta de resíduos
recicláveis sem custo.
Regina participou com a Profª. Drª. Maria do Carmo Baracho de Alencar no desenvolvimento
do projeto de extensão: Diálogos e reflexões sobre o trabalho (DITRAB) para contribuir com o
objetivo estratégico que possui como meta a implantação de programas de qualidade de vida dos
servidores por meio de “rodas de conversa” para discutir sobre qualidade de vida e prevenção de
afastamentos. Este projeto teve início no setor da Biblioteca e foram propostas melhorias em
relação ao modo e organização do trabalho. Foi obtido um excelente resultado e trouxe mais
harmonia, saúde e prazer ao referido setor.
Regina também participou do projeto Verdejando a Silva com a intenção de criar áreas de
convivência com a utilização de materiais reutilizados.
Durante o ano de 2018, foi possível mostrar a importância do PLS e construir bases sólidas.
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2.2 Campus Diadema

Responsável pela avaliação: Vanessa Honda Ogihara Silva
Ao longo de 2018 foram executadas várias ações que compõem o Plano de Gestão de
Logística Sustentável (PLS-UNIFESP), dentro das possibilidades orçamentárias, as quais serão
descritas e detalhadas a seguir.
No que diz respeito ao consumo de papel sulfite (A4) foi constatado um aumento de 10%,
provavelmente devido ao consumo por parte dos discentes que recebem folhas para serem
utilizadas na realização das provas. Contudo houve redução na quantidade de impressões
monocromáticas e coloridas, sendo mantido o gerenciamento quantitativo limite de impressões
coloridas por servidor.
A cultura do uso de canecas, garrafas e squeezes entre servidores e terceirizados está
difundida na rotina diária, no entanto, ainda existe estoque de copos descartáveis que está sendo
distribuído quando ocorrem eventos ou para novos usuários do campus. A Divisão de Materiais e
Compras tem como objetivo a redução do estoque de copos e dessa forma realiza distribuição maior
do que o necessário.
O consumo de água aumentou 7% devido ao fato de que até novembro de 2017 o consumo
do Complexo Didático da unidade José Alencar não era considerado nos controles internos, pois seu
abastecimento era realizado por meio da UNIFORJA (empresa vizinha). A partir da instalação do
cavalete de abastecimento da SABESP no final de 2017 o consumo desta unidade passou a ser de
responsabilidade e incorporado ao orçamento mensal do campus. Outro fato que contribuiu para o
aumento do consumo está relacionado à obra de expansão do campus. Foi identificada a
necessidade de renovação dos cartazes voltados ao uso consciente de água. Ao longo do ano foram
realizadas ações como manutenções de vazamentos, bem como algumas substituições de torneiras
pressurizadas conforme disponibilidade de recursos.
O consumo de energia elétrica manteve-se estabilizado com ações de priorização do uso de
luz natural, auxiliado por cartazes de conscientização fixados, pela revisão do contrato de
fornecimento de energia da unidade José de Filippi. Foi identificado que a reestruturação das
instalações elétricas das edificações existentes é um aspecto que contribuiria significativamente
para a redução do consumo energético, porém, não é executada por falta de recursos
orçamentários.
Com relação aos resíduos recicláveis foi formalizado contrato com uma Cooperativa para
realização da Coleta Seletiva, assim deu-se início a oficialização da coleta e pesagem dos resíduos
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recicláveis. Foi notada uma variação na quantidade de resíduos orgânicos destinados à
compostagem, porém no segundo semestre foi firmado novo contrato de gestão do restaurante
universitário e ingressaram novos alunos interessados pelo Projeto Unifesp Recicla - Compostagem.
Há perspectiva de continuidade da elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos em 2019,
que será favorecida pela mensuração quantitativa e qualitativa dos resíduos gerados, feita pela
Cooperativa que realiza a coleta dos resíduos recicláveis e pelo novo contrato de limpeza predial.
Durante a Semana do Servidor Público foram realizados cursos e palestras voltadas ao bemestar e educação financeira para servidores do campus. Houve melhorias e criação de novos espaços
de convivência, como o refeitório universitário e seu novo jardim na unidade José de Filippi; foram
criados espaços de apoio aos estudos com mesas e cadeiras na unidade José Alencar (Prédio de
Pesquisas); foram instaladas máquinas de snacks e bebidas frias em todas as unidades do campus.
Ações realizadas pela Divisão de Serviços contribuíram para a redução do uso dos carros
institucionais, por meio da avaliação e execução de ajustes para melhor aproveitamento dos
veículos, com o máximo de passageiros com destinos adjacentes ou idênticos em horários próximos.

2.3 Campus Guarulhos

Responsável pela avaliação: Ailton Mesquita Lima
Ailton ressalta que existe o entendimento de boa parte dos membros da comunidade sobre
a importância da adoção de medidas sustentáveis no processo de gestão do campus, incluindo
alunos, docentes, TAE´s e demais trabalhadores.
No que se refere ao ano de 2018 pode-se dizer que foram identificados os mesmos
obstáculos observados em 2017 na implementação do PLS-UNIFESP. Por exemplo, encontrou-se
dificuldade quanto a adesão de técnicos no processo de elaboração das metas, fazendo com que o
responsável pelo PLS-UNIFESP criasse as metas individualmente. Notou-se que esse fato gerou
outro problema, pois ocorre a mesma baixa adesão para a implementação efetiva das ações, em
outras palavras, a responsabilidade pela execução acaba recaindo sobre o responsável pelo PLSUNIFESP. Em decorrência disso, o responsável pelo Plano acaba tendo dificuldades de acompanhar
de modo global como está ocorrendo a implementação. Um outro ponto importante a ser
destacado é que devido a quantidade insuficiente de recursos humanos, existe a dificuldade de
acompanhar a implementação de todos os objetivos estratégicos. Ailton pontua que a carência de
recursos humanos, é que produz a baixa adesão.
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De maneira mais específica, Ailton mencionou as dificuldades encaradas em relação aos
Objetivos Estratégicos. No que se refere aos três primeiros objetivos - material de consumo, energia
elétrica, água e esgoto – são necessárias ações de baixa complexidade para obtenção de êxito.
Contudo, é encontrada dificuldade justamente na necessidade de regularidade das campanhas e
ações de conscientização. Isso somado ao fato da baixa adesão se tornam complicadores na medida,
que, por diversas vezes, surgem demandas que impossibilitam o responsável pelo PLS de manter
regularidade nas ações.
No que se refere ao objetivo estratégico que trata da coleta seletiva, Ailton identificou que
não são necessárias ações complexas. Foram apontados certos entraves para implementação da
compostagem em decorrência do receio de mal cheiro ou por questões estéticas. Em relação a
reciclagem, a dificuldade reside na correta segregação na fonte.
Em relação as compras e contratações públicas sustentáveis, afirmou que as dificuldades
percebidas são várias. Partindo-se do pressuposto que existe ampla legislação que versa sobre a
temática inclusive com a previsão de algumas ações. Contudo, pontua que a legislação trata em
termos bastante abrangentes, sendo necessário certa mediação para aplicação no cotidiano. Até o
momento não foi possível estabelecer um fluxo no sentido de conseguir realizar essa mediação.
Identifica a necessidade de analisar todos os processos de compras e contratações para que estes
seja, efetivamente, sustentáveis, porém há falta de recurso humano para tal.
Com relação a qualidade de vida no ambiente de trabalho, por envolver especificidades
técnicas de áreas afins, aliado a baixa adesão na elaboração das metas, existe dificuldade para a
proposição de ações ou desenvolver atividades que busquem a realização da meta.
No que se refere ao uso da frota de veículos, Ailton afirma que aparentemente não existem
grandes dificuldades. Pelo que pôde notar, ainda que exista baixa adesão, as ações relacionadas a
essa meta estão sendo desenvolvidas de forma razoável.
Em relação a esses três últimos objetivos, pode-se dizer que possuem dificuldades
intrínsecas a sua natureza, demandam acompanhamento mais rigoroso, demandam conhecimentos
variados, bem como envolvem diretamente várias outras áreas, por essas razões é fundamental
pensar em estratégias que produzam uma maior adesão da comunidade a fim de poder avançar na
implementação do PLS.
Por fim, apesar das dificuldades apresentadas, houveram avanços significativos. O que deixa
isso evidente é a mudança de postura, ou melhor, a mudança de mentalidade em relação às
questões pertinentes a sustentabilidade ambiental no sentido de um número cada vez maior de
pessoas externalizar a preocupação em contribuir.
181

2.4 Campus Osasco

Responsável pela avaliação: Rondinelly Ramos de Araujo
Rondinelly afirma que o uso de copos descartáveis foi reduzido em virtude da distribuição
de copos de vidros, sendo corroborado por conscientização promovida em conjunto com a Divisão
de Compras.
O uso do papel reciclado foi suspenso pois durante as impressões ocorriam problemas nas
impressoras e houveram diversas reclamações de servidores. No final do ano houve alteração do
contrato das impressoras, com isso todas foram substituídas.
Com relação ao uso de energia elétrica, foi feita conscientização a respeito do uso eficiente
de energia, evitando deixar lâmpadas ligadas desnecessariamente, colocando o computador em
stand by ou desligando-o se não estiver em uso, etc. O consumo manteve-se dentro do esperado,
apesar do aumento da população do campus (alunos e funcionários) tal fator não impactou no
aumento do consumo.
Foi feita parceria com o Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática-USP (CEDIRUSP) para o descarte adequado de 200 kg de pilhas, baterias, CDs e equipamentos eletroeletrônicos.
A comissão de coleta seletiva foi reformulada e deu início ao processo de chamamento público para
a coleta seletiva solidária do campus.
Rondinelly afirmou que foi dada continuidade na implantação de programas e/ou ações
voltadas para a qualidade de vida no trabalho, como o incentivo à prática de caminhada ou corrida
no parque da Fito (área vizinha) no horário após o trabalho, prática de esporte na quadra do campus,
e também foi realizado a Eppen Kids como forma de integrar os filhos dos servidores ao ambiente
de trabalho.
A respeito do uso de veículos houve redução no número de viagens pois foi otimizado o uso
do espaço em cada viagem. Houve conscientização para enfatizar o uso de etanol em detrimento a
gasolina, incentivou-se também evitar-se o uso do ar-condicionado.
A inclusão de critérios sustentáveis no edital de materiais de consumo possibilitou que o
objetivo estratégico de práticas de sustentabilidade nos processos de compra fosse plenamente
atingido, visto que a totalidade do papel sulfite adquirido possui selo ou certificação sustentável.

2.5 Campus São José dos Campos

Responsável pela avaliação: Maraisa Gonçalves
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Maraisa identificou que o grande avanço do campus foi quanto a segregação dos resíduos
gerados. Com a implementação da Coleta Seletiva Solidária e após a realização de várias campanhas,
a comunidade acadêmica está segregando seus resíduos de forma mais adequada, porém ainda não
alcançou a completa eficiência. Também destacamos a colaboração dos terceirizados para a
eficiência da realização da coleta seletiva solidária. Como estes estão recolhendo os resíduos
rotineiramente, são eles que, na maioria das vezes, relatam os locais onde a segregação não está
adequada.
Elencou que os pontos críticos observados são: redução do consumo de energia, aumento
da realização de reuniões por videoconferência e redução da quilometragem rodada.
Algumas metas não foram alcançadas como a redução de quilometragem rodada e reuniões
por videoconferência, visto que necessitam de esforço em conjunto com a Reitoria. Devido a
distância do campus, muitas reuniões deveriam ser realizadas por videoconferência. Várias vezes é
solicitado transporte de deslocamento até São Paulo duas vezes ao dia, sendo que a sala de
videoconferência está disponível ou sendo usada em reuniões que não demandam a tecnologia da
sala. Como a convocação para o deslocamento até São Paulo vem de instâncias superiores todos
acatam sem questionamentos. Com essa prática há consumo desnecessário de combustível e
aumento de quilometragem rodada.
Quanto ao consumo de energia, foram feitas campanhas, porém não apresentaram
resultados. Um grande esforço conjunto entre todos os setores será necessário para identificação
de locais de desperdício ou caso não haja, soluções para minimizar este consumo. Porém, devido ao
número reduzido de servidores nos diversos setores e a demanda elevada de trabalho isso foi
postergado.
A falta de recursos financeiros é um obstáculo para alcance de algumas metas. Na Unidade
Talim, a tubulação precária faz com que ocorram vazamentos de água, sendo localizados dois em
2018. Apesar do esforço dos servidores da infraestrutura para identificação do local, muitas vezes
estes locais não possuem fácil acesso, dificultando a solução do problema e ocasionado um grande
desperdício.

2.6 Campus São Paulo

Responsável pela avaliação: Gilberto Koiti Furuzawa
Gilberto optou por não enviar avaliação.
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2.7 Reitoria

Responsável pela avaliação: Maria de Lourdes Houang
Lourdes afirma que embora as restrições orçamentárias tenham permanecido em 2018,
foram observados importantes avanços na área de sustentabilidade e racionalização de gastos e
processos na Reitoria.
Dentro do objetivo estratégico para uso racional de material de consumo, temos a destacar
o Sistema Eletrônico de Informação (SEI), que já na sua fase inicial de implantação trouxe uma
redução no número de impressões e consequente redução no consumo de toner e papel sulfite.
No que se refere aos objetivos estratégicos para uso racional de energia elétrica e de água,
cartazes com mensagens para uso consciente dos recursos foram afixados em locais estratégicos e
divulgados nas mídias, resultando em economias que possibilitaram o atingimento das metas
estabelecidas.
As ações para fortalecimento do programa de coleta seletiva foram implementadas em
2017, porém o serviço de coleta de resíduos recicláveis por associação de catadores foi suspenso
devido ao rompimento do convênio entre a associação e a Prefeitura de São Paulo. Deverá ser
elaborado novo chamamento público para restabelecimento da coleta de recicláveis na Reitoria.
Os papéis sulfites adquiridos possuem selo ou certificação sustentável, permitindo o
atingimento da meta definida no objetivo estratégico de práticas de sustentabilidade nos processos
de compra e contratações.
A quantidade de horas de reuniões realizadas através de videoconferência aumentou
significativamente, acarretando na diminuição da quantidade de saídas de veículos para transporte
de servidores. Assim, o objetivo estratégico de práticas de sustentabilidade no uso de frotas de
veículos foi atingido.
Uma maior conscientização do uso racional dos recursos naturais e o cuidado com o meio
ambiente fazem parte de uma boa administração pública. Somando-se às restrições orçamentárias
impostas pelo Governo Federal uma nova postura é exigida dos servidores públicos.
É necessário criatividade e comprometimento para superar os desafios que certamente virão
no ano de 2019.

2.8 Avaliação Gerencial

Responsável pela avaliação: Fernanda Justi
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Foi mantido o uso do arquivo em Excel “Check List” para os campi manifestarem suas metas
para o ano. Sendo a Divisão de Sustentabilidade responsável por apreciar tais metas e sugerir
alterações. Tal apreciação baseia-se em análise comparativa das informações presentes no “Check
List” de todos os campi, propiciando a visão transversal e holística das práticas propostas.
Em 2018 o Sistema de Gestão Ambiental (SisGA) auxiliou o lançamento, acompanhamento
das metas e a emissão de Relatórios de Monitoramento (semestrais) e de Avaliação (anuais).
Ao longo do ano foram feitos ajustes no SisGA conforme necessidades dos usuários. A
Divisão de Sustentabilidade, do DGA-UNIFESP, foi responsável por intermediar as dúvidas da
Comissão e, quando aplicáveis, as soluções do DTI. Essa Divisão também foi encarregada pela
checagem e revisão de todas as informações inseridas e lançadas no sistema.
A solicitação constante de informações para o acompanhamento das metas do PLS-UNIFESP
desde 2015 demandou a criação de novos procedimentos de controle de informações que têm se
mostrado efetivos às diversas áreas envolvida com o Plano. Por outro lado, determinadas iniciativas
não puderam ser mensuradas devido a inexistência de ferramentas de acompanhamento (coleta e
armazenamento de dados).
Outro fato que impede a completa execução das metas propostas é a reduzida quantidade
de servidores envolvidos com a implementação, execução e monitoramento do PLS-UNIFESP nos
campi e Reitoria. Para o pleno desempenho do Plano é fundamental o apoio e envolvimento desde
a Alta Gestão, Diretorias (Acadêmica e Administrativa), Departamentos (Administrativo e de
Infraestrutura), servidores (Docentes e Técnicos), discentes e terceirizados.
É essencial a inserção de práticas sustentáveis nas atividades corriqueiras de ensino,
pesquisa e extensão (âmbito acadêmico), e também na operacionalização (âmbito administrativo)
dos diversos campi. A incorporação de práticas sustentáveis se dá pela mudança de hábitos e
readequação de procedimentos ou processos que são realizados rotineiramente pelos diversos
atores que frequentam a universidade.
A Comissão Gestora ainda encontra dificuldades e resistência na obtenção de apoio e de
informações nos campi. Observou-se que a ocorrência de parcerias com os setores de serviços,
compras e infraestrutura tem mostrado resultados cada vez mais promissores no cumprimento das
metas. Adicionalmente, Projetos de Extensão que desenvolvem atividades afins aos temas
abordados no PLS-UNIFESP revelaram-se fontes de ações inovadoras e que influenciam diretamente
os discentes nos campi.
Nota-se que após a implantação do PLS-UNIFESP algumas ações de gestão ambiental
começaram a ser planejadas com antecedência, executadas conforme calendário e passaram a
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envolver cada vez mais pessoas. Os comportamentos referentes a: aquisição de materiais, consumo
de energia elétrica e água, iniciativas relacionadas a coleta seletiva e qualidade de vida no ambiente
de trabalho, e uso da frota de veículos, não eram acompanhados periodicamente. Com o PLSUNIFESP esses comportamentos passaram a ser mensurados e observados por meio de indicadores
anualmente.
Como mencionado foram percebidos avanços e dificuldades na implantação e
acompanhamento do PLS-UNIFESP em 2018, de forma que, todos os aprendizados obtidos estão
fortalecendo o estabelecimento progressivo de alicerces ambientais mais sólidos na universidade.
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Para mais informações e outros esclarecimentos, entre em contato com o DGA-UNIFESP.
Veja abaixo nossos canais de atendimento:

