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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 2019),
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 2019 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.
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Etapa 1 - Preparação: Criação da Comissão Gestora, oficializada pela Portaria

Reitoria nº 4.444 de 12 de dezembro de 2014 (Anexo I);


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

SLTI/MP 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.
As metas e objetivos propostos no PLS-UNIFESP 2019 foram controlados e
monitorados, e serão melhorados de maneira contínua seguindo-se as etapas do Ciclo do
PDCA (Figura 2), descritas a seguir.
Este Relatório de Avaliação consiste da Etapa 6 e contém a consolidação dos resultados
alcançados após a implementação do PLS-UNIFESP 2019.
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.
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Figura 2: Ciclo PDCA.
Fonte: Adaptado de Daychoum, p. 131, 2010.



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

estabelecimento de metas e identificação de problemas. Após a condução da análise, devem
ser 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 a comunicação dos 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.
A Figura 3 mostra o ciclo completo desde a Preparação até a Verificação e Avaliação
do PLS-UNIFESP.
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Figura 3: Ciclo anual do PLS-UNIFESP.
Fonte: Pessoal.

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.
11

Os temas elencados no PLS-UNIFESP 2019 e acompanhados ao longo do ano são:
 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 2019:

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

Baixada
Santista

Diadema

Guarulhos

Osasco

São José
dos
Campos

São
Paulo

Reitoria

Material de
Consumo

7

5

5

11

2

7

3

Consumo de
energia elétrica

4

5

3

14

7

6

2

Consumo de
água e geração
de esgoto

3

7

4

4

3

3

3

Programa de
Coleta Seletiva

3

6

3

4

4

2

2

Qualidade de
vida no
ambiente de
trabalho

1

1

3

1

4

5

1

Compras e
contratações

5

2

3

10

3

2

1

Uso da frota de
veículos

2

3

4

8

5

1

2
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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 2019 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 de redução do uso de "papel toalha" descartável / cuidado ao retirar as folhas / " 2 folhas são suficientes para secar as mãos"
Indicador: campanhas de educação ambiental
Descrição do Indicador: quantidades de campanhas
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2019 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2019

Eventos
0

Em 2019, foram mantidos os cartazes que haviam sido fixados nos banheiros na campanha
realizada em 2018.
Não foi realizada campanha ao longo do ano devido ao número insuficiente de servidores no
setor.
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para material de consumo

Meta: Reduzir em até 3% o uso de "papel toalha" descartável
Implementação das Ações: Monitoramento da compra de fardos de papel toalha
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
2019

Fardos
440
4.728
6.480
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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: Monitoramento do número de impressões
Indicador: Total de folhas impressas / pedido de papel sulfite
Descrição do Indicador: Quantidade de pedidos de papel sulfite (resmas)
Unidade de Medida: Resmas
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2018 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2016
2017
2018
2019

Resmas
892
1.151
998
986

A quantidade informada baseou-se na
quantidade de impressões realizadas
por mês, em folhas A4 e A3, coloridas e
preto e branco.
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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 conscientização para redução de impressões (maior uso de mídias digitais, quando imprescindível frente-e-verso, várias páginhas por folha, uso de folhas de
rascunho) / colocação de caixas de racunho ao lado de cada impressora
Indicador: Campanhas de educação ambiental
Descrição do Indicador: Quantidades de campanhas
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2019 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2019

Eventos
0

Em 2019, foram mantidas as caixas de rascunho e cartaz próximo às impressoras da campanha
realizada em 2018.
Não foi realizada campanha ao longo do ano devido ao número insuficiente de servidores no
setor.

Meta: Reduzir em até 3% o uso de copos descartáveis
Implementação das Ações: Campanha de incentivo ao uso de canecas individuais
Indicador: Campanhas de educação ambiental
Descrição do Indicador: Quantidades de campanhas
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 01/07/2019 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2019

Eventos
0

Não foi realizada campanha ao longo do ano devido ao número insuficiente de servidores no
setor.
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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: Monitoramento da compra de copos descartáveis
Indicador: Copos descartáveis
Descrição do Indicador: Quantidade de copos descartáveis adquirida
Unidade de Medida: Pacotes (100 unidades)
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2018 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2016
2017
2018
2019

Pacotes (100 unidades)

399
150
14
0

Após o encerramento da última Ata de
compras de copos descartáveis, não
foram mais realizadas compras.
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para material de consumo

Meta: Reduzir em até 3% o uso de cartucho de impressão
Implementação das Ações: Impressão com uso de ECOFONT
Indicador: Cartuchos
Descrição do Indicador: Quantidade de Cartuchos adquirida
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2019 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2019

Eventos
0

Não são adquiridos cartuchos por compra, pois há empresa terceirizada de manutenção das
impressoras que faz as trocas necessárias com valor contratual fixo mensal.
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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
2019

Resmas
1.623
1.214
1.162
1.280
1.172

Houve uma redução devido à falta de papel
sulfite, pois houve um período no segundo
semestre
de
grande
contenção
orçamentária, refletindo na realização de
empenho para aquisição de papel sulfite,
sendo assim, foi disponibilizado papel
somente para a área administrativa.
Existe controle de distribuição dos pacotes
de papel sulfite nas Unidades Acadêmicas,
porém, tanto as atividades acadêmicas
quanto as administrativas demandam
quantidade significativa de papel sulfite.
Mesmo com o início da implantação do SEI,
que visa sistematizar digitalmente os
processos administrativos, o sistema ainda
não abrange todos os processos do Campus.
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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
2019

Unidades
667.165
878.091
862.791
722.424
728.655

Houve aumento das impressões
monocromáticas que provavelmente
ocorreu devido a restrição das
impressões coloridas, aos ajustes
realizados nas impressoras (para que o
padrão
de
impressão
seja
monocromática) e também devido à
falta de papel sulfite. No segundo
semestre houve grande contenção
orçamentária, refletindo na realização
de empenho para aquisição de papel
sulfite, sendo assim, foi disponibilizado
papel
somente
para
a
área
administrativa.
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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
2019

Unidades
188.029
180.120
174.983
158.161
36.243

O controle é feito por meio de cotas e
restrições de usuários para as
impressões coloridas. Foram feitos
ajustes na configuração para impressão
monocromática como padrão, após a
troca das impressoras.
No segundo semestre observou-se falta
de papel sulfite, pois houve grande
contenção orçamentária, refletindo na
realização de empenho para aquisição
de papel sulfite, sendo assim, foi
disponibilizado papel somente para a
área administrativa.
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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
2019

Pacotes (100 unidades)

68
163
79
174
175

Há um grande estoque de caixas de
copos que estão armazenados no
almoxarifado. Os copos plásticos são
distribuídos a partir das solicitações dos
usuários.
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para material de consumo

Meta: Reduzir a quantidade de toner para impressão
Implementação das Ações: Disponibilizar o link para obter a Ecofont na página da Divisão de Gestão Ambiental
Indicador: Controle do consumo de toners
Descrição do Indicador: Quantitativo de toners utilizados
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/03/2019 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2019

Unidades
83

Conforme Cronograma de Implementação esta ação passou a ser mensurada a partir de 2019,
não sendo possível realizar comparação com períodos anteriores.
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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
Descrição do Indicador: Quantidade de copos descartáveis adquiridos
Unidade de Medida: Pacotes (100 unidades)
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2018 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2018
2019

Pacotes (100 unidades)

196
177

Quantidade utilizada para eventos,
congressos e congregação.
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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: Resmas
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2015 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018
2019

Resmas
2.216
2.440
1.775
2.995
2.727

Em fevereiro, maio, setembro e outubro
houveram eventos no campus.
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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 01/01/2018 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2018
2019

Unidades
239
310
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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: Resmas
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2015 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018
2019

Resmas
1.306
874
1.830
2.522
3.102
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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
2019

Unidades
4.334
7.820
2.439
1.778
812

Garrafas compradas para eventos,
congressos e congregações.

30

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)
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018
2019

Eventos
0
0
0
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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: Resmas
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018
2019

Resmas
423
305
441

Houve aumento no uso do papel sulfite
comum pois, o sulfite reciclado deixou
de ser adquirido uma vez que
provocavam frequentes atolamentos de
papel, atrasavam os trabalhos e
eventualmente ocasionavam quebra de
componentes das impressoras.
Contudo, o papel comum adquirido
possui certificação FSC ou CERFLOR.

32

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: Resmas
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018
2019

Resmas
423
305
441

Houve aumento no uso do papel sulfite
comum pois, o sulfite reciclado deixou
de ser adquirido uma vez que
provocavam frequentes atolamentos de
papel, atrasavam os trabalhos e
eventualmente ocasionavam quebra de
componentes
das
impressoras.
Contudo, o papel comum adquirido
possui certificação FSC ou CERFLOR.
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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: Quantidade consumida de pacotes (papel reciclado)
Unidade de Medida: Resmas
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2015
2016
2017
2018
2019

Resmas
170
0
76
30
0

O sulfite reciclado deixou de ser
adquirido uma vez que provocava
frequentes atolamentos de papel,
atrasavam
os
trabalhos
e
eventualmente ocasionavam quebra de
componentes das impressoras.
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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: Resmas
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2015
2016
2017
2018
2019

Resmas
170
0
76
30
0

O sulfite reciclado deixou de ser
adquirido uma vez que provocava
frequentes atolamentos de papel,
atrasavam
os
trabalhos
e
eventualmente ocasionavam quebra de
componentes das impressoras.
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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)
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018
2019

Eventos
0
2
0
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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 adquiridas
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2015
2016
2017
2018
2019

Unidades
275
250
1
0
0

Não foram adquiridas canecas duráveis
pois já foram adquiridas e distribuídas
em anos anteriores, não havendo
demanda para novas aquisições.
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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)
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018
2019

Eventos
0
0
0

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
2019

Unidades
330
0
0

Não houve ações, contudo, com a implantação do SEI haverá redução do número de cópias
impressas.
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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)
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018
2019

Eventos
0
0
0
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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 02/01/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2015
2016
2017
2018
2019

Unidades
0
10
6
8
1

Materiais permanentes ociosos ou antieconômicos são oferecidos a outros
campi antes de serem doados a outras
instituições públicas, trata-se de
normativa interna nº 01/2018 - CT
Patrimônio.
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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 por meio 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 01/08/2018 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2018
2019

Eventos
2
2

Os copos descartáveis foram eliminados do restaurante universitário e do uso diário para os
servidores.
A utilização de copos descartáveis no ICT permanece em alguns pontos específicos tais como,
na venda de cafés da cantina, por alguns servidores que compram seu copo descartável para
uso diário, em bancas e eventos.
Foi enviada campanha enviada por e-mail e cartaz fixado no ICT.
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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
2019

Unidades
293.169
248.753
269.709
250.202
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1.1.6 Campus São Paulo

Meta: Reduzir 5% 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 31/12/2019
Apuração: Trimestral
Ano
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Unidades
144.000
64.800
64.800
17.852
32.367
29.375

Foram
instalados
alguns
purificadores de água, porém
ainda
não
atendem
a
demanda. A expectativa é que
mais
purificadores
sejam
instalados no próximo ano,
afim de reduzir os custos de
aquisição de garrafas de água
mineral.
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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 31/12/2019
Apuração: Semestral
Ano
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Pacotes (100 unidades)

375.000
275.000
50.000
450
0
0

Não foram realizadas aquisições de
copos descartáveis no período.
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Meta: Reduzir 5% 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 31/12/2019
Apuração: Semestral
Ano
2018
2019

Unidades
1
9

O contrato com o novo fornecedor
reduziu a quantidade de impressoras e
alterou a forma da prestação do serviço,
otimizando e reduzindo custos de
outsourcing.
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Meta: Reduzir 5% 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 31/12/2019
Apuração: Trimestral
Ano
2018
2019

Unidades
653.930
679.538

O custo por impressão foi
reduzido
com
o
novo
fornecedor de outsourcing. No
entanto, é preciso reavaliar as
fontes e os processos que
ainda geram impressões,
apesar do Sistema Eletrônico
de Informação (SEI).
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Meta: Reduzir 5% 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 31/12/2019
Apuração: Trimestral
Ano
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Unidades
598
6
180
58
0
0

Não
foram
realizadas
aquisições de cartuchos e
toners no período.
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Meta: Reduzir 5% na aquisição 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 adquirido
Unidade de Medida: Resmas
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 e término em 31/12/2019
Apuração: Trimestral
Ano
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Resmas
6.193
6.685
3.988
650
1.050
0

Não houve aquisição de papel
no período.
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Meta: Monitoramento
Implementação das Ações: Monitoramento do uso de EcoFont em computadores
Indicador: Usuários
Descrição do Indicador: Quantidade de Usuários
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2019 e término em 31/12/2019
Apuração: Semestral
Ano
2019

Unidades
2

O monitoramento do uso de EcoFont depende da auto-declaração dos usuários e de
campanhas.
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1.1.7 Reitoria

Meta: Manter, em relação a 2018, a mesma quantidade de unidades de copos descartáveis de 180 ml
Implementação das Ações: Continuar com a campanha para incentivar o uso de copos e canecas duráveis de uso pessoal
Indicador: Consumo de copos descartáveis de 180 ml
Descrição do Indicador: Quantidades de unidades consumidas de copos descartáveis de 180 ml
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 01/01/2019 e término em 31/12/2019
Apuração: Semestral
Ano
2016
2017
2018
2019

Unidades per capita/ano

945
296
99
97

Os dados disponíveis sobre a
quantidade de copos descartáveis em
2017 não refletem a realidade, pois a
Reitoria recebeu doação de copos do
Campus São José dos Campos e foram
utilizados também no decorrer de 2018.
Esses copos doados não foram
considerados no consumo de 2018. A
partir de 2019 os dados representarão o
consumo efetivo de copos descartáveis.
Para o cálculo per capita foi considerada
uma população de 330 pessoas.
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Meta: Reduzir em 10% a quantidade de impressões em relação a 2018
Implementação das Ações: Troca dos equipamentos de impressão com controle de acesso por código
Indicador: Quantidade de impressões per capita
Descrição do Indicador: Quantidade de impressões / População fixa (*)
Unidade de Medida: Unidades per capita
Recursos: Financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2019 e término em 31/12/2019
Apuração: Semestral
Ano
2016
2017
2018
2019

Unidades per capita/ano

3.627
3.904
495
463

Ao longo do ano houve a troca de
equipamentos de impressão com acesso
por códigos pessoais.
Para o cálculo per capita foi considerada
uma população de 330 pessoas.
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Meta: Reduzir em 10% a quantidade de impressões em relação a 2018
Implementação das Ações: Realizar campanha para incentivar a utilização do SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Indicador: Quantidade de impressões per capita
Descrição do Indicador: Quantidade de impressões / População fixa (*)
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 01/01/2019 e término em 31/12/2019
Apuração: Semestral
Ano
2016
2017
2018
2019

Unidades per capita/ano

3.627
3.904
495
463

Embora a quantidade de cópias per
capita tenha se mantido no mesmo nível
de 2018, deve ser revisto o número de
pessoas lotadas no prédio da Reitoria e
também devem ser desenvolvidas novas
campanhas visando incentivo ao uso do
SEI.
Para o cálculo per capita foi considerada
uma população de 330 pessoas.
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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 elétrica
Implementação das Ações: Campanha para conscientizar os usuários sobre o uso racional de elevadores e incentivo a utilizar as escadas
Indicador: Campanhas
Descrição do Indicador: Quantidade de campanhas
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2019 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2019

Eventos
0

Não foi realizada campanha ao longo do ano devido ao número insuficiente de servidores no
setor.
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Meta: Reduzir em até 5% o consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Campanha em meios de comunicação (e-mail, redes sociais, radio) para reduzir o consumo de energia elétrica
Indicador: Campanhas
Descrição do Indicador: Quantidade de campanhas
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2018 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018
2019

Eventos
2
1
0

Não foi realizada campanha ao longo do ano devido ao número insuficiente de servidores no
setor.

Meta: Reduzir em até 5% o consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Ativação da ferramenta ECO MODE (redução de brilho e contraste em todos os monitores
Indicador: Número de computadores com o programa
Descrição do Indicador: Percentual de computadores atendidos
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2019 Contínuo
Apuração: Trimestral
Ano
2019

Percentual (%)
0

Não foi realizada a ativação da ferramenta ECO MODE, há necessidade de auxílio e
envolvimento do DTI.
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Meta: Reduzir em até 5% o 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 01/01/2018 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018
2019

kWh
424.333
333.765
384.712
523.727
561.874
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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
2019

kWh
1.592.771
1.339.313
1.796.654
1.811.341
1.847.313

Houve um aumento ocasionado
provavelmente devido ao aumento do
nº de laboratórios.
No PLS-UNIFESP é apurado o consumo
de todas as unidades do Campus,
considerando inclusive o consumo da
Unidade José de Alencar onde a energia
é compartilhada com a empresa
UNIFORJA.
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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
2019

kWh
1.592.771
1.339.313
1.796.654
1.811.341
1.847.313

Houve um aumento ocasionado
provavelmente devido ao aumento do
nº de laboratórios.
No PLS-UNIFESP é apurado o consumo
de todas as unidades do Campus,
considerando inclusive o consumo da
Unidade José de Alencar onde a energia
é compartilhada com a empresa
UNIFORJA.
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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
2019

Eventos
0
35
16

Ainda não foi concluído o Plano de
Manutenção Preventiva das instalações
elétricas, porém, está em fase de
revisão. O agravante será a execução do
Plano de Manutenção Preventiva
devido ao número reduzido de postos
que compõem a equipe técnica de
manutenção, o que impossibilita a
realização das ações preventivas
planejadas, focando somente nas ações
corretivas e emergenciais.
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica

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
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/07/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2018
2019

Eventos
1
2

Foram mantidos os 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 das salas de aula.
Estas campanhas foram coordenadas pelo Projeto de Extensão Escolas Sustentáveis.
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica

Meta: Reduzir em 10% o consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Campanha para se manter configurados os computadores para entrarem no modo de espera/stand by após 10 minutos de inatividade
Indicador: Campanha
Descrição do Indicador: Quantidade de campanhas
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2019 e término em 30/06/2019
Apuração: Semestral
Ano
2019

Eventos
0

Não foi realiza campanha para alteração das configurações.
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica

1.2.3 Campus Guarulhos

Meta: Reduzir em 5% o consumo de energia elétrica
Implementação das Ações: Efetuar manutenção, periódica e preventiva, das instalações elétricas
Indicador: Ordens de serviço
Descrição do Indicador: Quantidade de ordens de serviço
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2019

Eventos
199

Ano
2017
2018

Ocorrências
12
26

até 2018 a meta era acompanhada pela quantidade de relatórios produzidos

A maior parte das ordens de serviço são cadastradas pelos usuários como manutenção predial e depois classificada como manutenção
elétrica, podendo ter alterações no momento do atendimento.
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica

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: Campanhas
Descrição do Indicador: Quantidade de campanhas
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2019 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2019

Eventos
4

Campanha para utilização de escadas em vez de elevador, fixação de cartazes e adesivos
próximos aos interruptores dos banheiros.
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica

Meta: Reduzir em 5% o 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 01/01/2015 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018
2019

kWh
461.082
469.895
554.911
581.760
719.924

Não houve nenhum evento atípico no
campus que pudesse justificar o
aumento do consumo de energia
elétrica.
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica

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 02/01/2015 e término em 31/12/2019
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018
2019

R$
171.578,74
164.683,19
156.063,32
173.033,44
182.018,27

Processo contínuo de adequação das
instalações existentes, evitando-se
aquecimento por mal contato nas
emendas, fugas de corrente e riscos aos
usuários. A reforma dos alimentadores
dos quadros de distribuição e do Quadro
Geral de Baixa Tensão foi realizada em
janeiro e encontra-se operando
regulamente.
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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: 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
2019

kW em média
85,4
84,4
81,0

Foram trocadas todas as lâmpadas
tubulares de 40W por lâmpadas de
32W, as quais são mais econômica e
mantêm o mesmo nível de iluminação.
Na
iluminação
externa
foram
substituídas as lâmpadas mistas de
160W por lâmpadas LED de 65W.
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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
2019

kWh/m² em média
3,13
3,16
3,10

Foram trocadas todas as lâmpadas
tubulares de 40W por lâmpadas de
32W, as quais são mais econômica e
mantêm o mesmo nível de iluminação.
Na
iluminação
externa
foram
substituídas as lâmpadas mistas de
160W por lâmpadas LED de 65W.
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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
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
2019

kWh
303.458
319.977
312.242
313.583
307.526

Foram trocadas todas as lâmpadas
tubulares de 40W por lâmpadas de
32W, as quais são mais econômica e
mantêm o mesmo nível de iluminação.
Na
iluminação
externa
foram
substituídas as lâmpadas mistas de
160W por lâmpadas LED de 65W.
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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: 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
2019

kWh
303.458
319.977
312.242
313.583
307.526

Foi renovado o contrato de manutenção
do ar condicionado até junho de 2020.
No Campus há apenas aparelhos de ar
condicionado no auditório, sala de TI e
laboratório.
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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: 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
2019

kW em média
85,4
84,4
81,0

Após estudo de demanda e consumo
realizado, foi definido que o contrato
atual A4-Verde e sua respectiva
demanda contratada está condizente
com o consumo e demanda de energia
atual da edificação.
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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: 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
2019

kWh
303.458
319.977
312.242
313.583
307.526

Após estudo de demanda e consumo
realizado, foi definido que o contrato
atual A4-Verde e sua respectiva
demanda contratada está condizente
com o consumo e demanda de energia
atual da edificação.
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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: 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
2019

R$
171.578,74
164.683,19
156.063,32
173.033,44
182.018,27

Após estudo de demanda e consumo
realizado, foi definido que o contrato
atual A4-Verde e sua respectiva
demanda contratada está condizente
com o consumo e demanda de energia
atual da edificação.
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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
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
2019

kWh
303.458
319.977
312.242
313.583
307.526

Há oscilação de consumo devido ao
período de férias da Universidade, dessa
forma janeiro, julho e dezembro foram
os meses de maior economia.
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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
2019

kWh per capita
194,5
150,3
152,7

Há oscilação de consumo devido ao
período de férias da Universidade, dessa
forma janeiro, julho e dezembro foram
os meses de maior economia.
Para o cálculo per capita foi considerada
uma população de 2.019 pessoas.
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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: 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
2019

Eventos
0
12
0
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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: 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
2019

kWh per capita
194,5
150,3
152,7

Foi feita fixação de avisos para apagar as
luzes antes de sair das salas.
Para o cálculo per capita foi considerada
uma população de 2.019 pessoas.
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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: 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
2019

R$ per capita/ano
117,76
86,81
97,24
82,90
90,52

Foi feita fixação de avisos para apagar as
luzes antes de sair das salas.
Para o cálculo per capita foi considerada
uma população de 2.019 pessoas.
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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: 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
2019

kWh
303.458
319.977
312.242
313.583
307.526

Processo contínuo de adequação das
instalações existentes, evitando-se
aquecimento por mal contato nas
emendas, fugas de corrente e riscos aos
usuários. A reforma dos alimentadores
dos quadros de distribuição e do Quadro
Geral de Baixa Tensão foi realizada em
janeiro e encontra-se operando
regulamente.
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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: Campanhas
Descrição do Indicador: Quantidade de campanhas
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/08/2019 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2019

Eventos
4

Foram enviados e-mails com práticas para economia de energia para todos os servidores.
Também foram fixados panfletos em todas as salas de aulas e realizadas campanhas e
instruções para os controladores de acesso sobre práticas de economia de energia.
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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
2019

Ocorrências
11
24
2
1

Manutenção
cronograma.

realizada

conforme
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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
2019

Unidades
40
33
19

Foram
configurados
19
novos
computadores, e todos os antigos
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
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/09/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018
2019

Eventos
2
2
3

Campanha
feita
na
tela
dos
computadores, e-mail e cartazes fixados
em salas de aula para conscientização
sobre uso de energia.
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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 a fim de
otimizar o consumo de energia
Indicador: Quantidade de eventos sobre o uso racional
Descrição do Indicador: Quantidade de eventos sobre o uso racional
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/05/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018
2019

Eventos
1
0
2

Foram fixados avisos e campanha para
que todos os equipamentos e
computadores sejam desligados após o
uso.
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica

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
2019

Não (0) / Sim (100)
0
100

Foi realizado estudo sobre a viabilidade de substituição, e para as próximas compras será
realizada a aquisição de lâmpadas LED.
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica

Meta: Controle do consumo de energia
Implementação das Ações: Monitoramento do consumo de energia elétrica
Indicador: Consumo de energia elétrica
Descrição do Indicador: kWh
Unidade de Medida: KWh
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2019 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018
2019

kWh
1.681.421
1.641.249
1.601.660
1.652.506
1.510.867

Foi realizada uma verificação na
automatização do sistema de ar
condicionado para que este não
permaneça ligado em períodos que não
tenha aula nas salas.
Foram realizadas várias campanhas para
conscientização do uso racional de
energia.
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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 5% 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 02/01/2018 e término em 31/12/2019
Apuração: Semestral
Ano
2018
2019

Ocorrências
0
0

Os equipamentos instalados serão avaliados.
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica

Meta: Reduzir 5% 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 02/01/2018 e término em 31/12/2019
Apuração: Semestral
Ano
2018
2019

Ocorrências
0
0

A automatização de iluminação de corredores e banheiros vem sendo discutida em reuniões
(viabilidade técnica, administrativa e orçamentária).

Meta: Reduzir 5% 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 31/12/2019
Apuração: Semestral
Ano
2018
2019

Ocorrências
0
0

As substituições das lâmpadas fluorescentes, vapor metálico e incandescentes por
correspondentes em LED são discutidas em reuniões, e aguardam formatação de projeto e
planejamento.
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Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica

Meta: Reduzir 5% 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 31/12/2019
Apuração: Semestral
Ano
2018
2019

Ocorrências
0
0

Estão sendo formados grupos de trabalho e comissões para levantamento dos dados relativos
aos equipamentos instalados nos laboratórios.

Meta: Reduzir 5% 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 31/12/2019
Apuração: Semestral
Ano
2018
2019

Ocorrências
0
0

A individualização dos medidores depende da análise de engenharia e administração quanto
a viabilidade técnica e orçamentária.
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Meta: Reduzir 5% 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 31/12/2019
Apuração: Mensal
Ano
2014
2015
2016
2017
2018
2019

kWh
17.099.744
16.643.187
17.235.739
17.226.001
16.803.479
17.735.537
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1.2.7 Reitoria
Meta: Manter o consumo per capita de 2018, considerando a inclusão de novos imóveis que passaram a ser de responsabilidade da Reitoria
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, inclusive nos imóveis que passaram a ser de responsabilidade da Reitoria
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 31/12/2019
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018
2019

kWh per capita/ano
2.413
2.441
2.479
1.894
1.977

população = 300
população = 315
população = 330
população = 330
população = 330

O consumo apurado refere-se somente ao
prédio da Reitoria. A ideia inicial era incluir
os demais imóveis que são de
responsabilidade da Reitoria, porém eles
não foram considerados pois o sistema de
fornecimento de energia elétrica é o de
baixa tensão (e não média tensão como na
Reitoria). Além disso, nesses imóveis são
desenvolvidas atividades de atendimento
ao público externo e, assim sendo, o fluxo
de pessoas é intenso, superior a quantidade
de pessoas que frequentam o prédio da
Reitoria.
Para o cálculo per capita foi considerada
uma população de 330 pessoas.
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Meta: Manter o consumo per capita de 2018, considerando a inclusão de novos imóveis que passaram a ser de responsabilidade da Reitoria
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, inclusive nos imóveis que passaram a ser de responsabilidade da Reitoria
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 31/12/2019
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018
2019

kWh
723.857
768.939
818.124
625.099
652.460

O consumo apurado refere-se somente
ao prédio da Reitoria. A ideia inicial era
incluir os demais imóveis que são de
responsabilidade da Reitoria, porém
eles não foram considerados pois o
sistema de fornecimento de energia
elétrica é o de baixa tensão (e não média
tensão como no da Reitoria). Esses
imóveis terão seu consumo analisados
individualmente.
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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
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018
2019

Eventos
1
1
0

Em 2019, foram mantidos os cartazes que haviam sido fixados nos banheiros na campanha
realizada em 2018.
Não foi realizada campanha ao longo do ano devido ao número insuficiente de servidores no
setor.
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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
2019

m³
9.989
11.276
10.691
10.303
9.962
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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 de pressão nas torneiras das pias dos banheiros e das descargas dos vasos sanitários, ultilização de água de reuso
(chuvas, ar-condicionado, destiladores, outros) e outras ações de infraestrutura para a economia de água
Indicador: Ações de infraestrutura
Descrição do Indicador: Quantidade de ações
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2018 Contínuo
Apuração: Trimestral
Ano
2019

Ocorrências
0

Ainda não foram realizadas ações em conjunto com a Divisão de Infraestrutura.
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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 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018
2019

m³
9.996
10.434
10.920
11.660
10.539
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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
2019

Eventos
18
14
11

Houve diminuição causada pelo
encerramento
do
contrato
de
manutenção em abril, retornando as
ações de manutenção em setembro.
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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
2019

Eventos
0
17
7

Ainda não foi concluído o Plano de
Manutenção Preventiva das instalações
e equipamentos hidráulicos, porém,
está em fase de revisão. O agravante
será a execução do Plano de
Manutenção Preventiva devido ao
número reduzido de postos que
compõem a equipe técnica de
manutenção, o que impossibilita a
realização das ações preventivas
planejadas, focando somente nas ações
corretivas e emergenciais.
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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
2019

Eventos
41
69
35

Notou-se redução na quantidade de
solicitações de ordens de serviços em
laboratórios e banheiros para detectar
vazamentos
causada
pelo
encerramento
do
contrato
de
manutenção em abril, retornando as
ações de manutenção em setembro,
através de uma Ata de Registro de
Preços. Atualmente foi realizado um
contrato de setembro até dezembro, já
renovado por mais três meses.
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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
2019

Eventos
0
9
2

Existe demanda para a realização de
substituições, porém não foi executada
devido ao encerramento do contrato de
manutenção em abril, retornando as
ações de manutenção em setembro,
como ficaram suspensas as aquisições
de materiais para realização da
demanda.

98

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

Meta: Reduzir em 10% o consumo de água
Implementação das Ações: Campanha de conscientização de uso e racionalização de água
Indicador: Campanha
Descrição do Indicador: Quantidade de campanhas
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/07/2019 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2019

Eventos
0

Não foi realizada campanha para o uso racional de água. Foram identificados vazamentos e
com os reparos realizados o consumo de água pode reduzir ainda mais.
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Meta: Reduzir em 10% o consumo de água
Implementação das Ações: Avaliação do consumo de água
Indicador: Consumo de água
Descrição do Indicador: m³
Unidade de Medida: m³
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 01/01/2019 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018
2019

m³
9.996
10.434
10.920
11.660
10.539
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1.3.3 Campus Guarulhos

Meta: Reduzir em (no mínimo) 5% o consumo de água
Implementação das Ações: Instalação de redutor de pressão nas torneiras
Indicador: Quantidade de redutores instalados
Descrição do Indicador: Instalação de redutor de pressão nas torneiras
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018
2019

Percentual (%)
80
90
100

Houve troca de 20 torneiras que já
possuíam redutor de pressão e foi
mantido o mesmo modelo de torneiras.
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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: Campanhas
Descrição do Indicador: Quantidade de campanhas
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2019 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2019

Eventos
4

Campanhas divulgadas por cartazes e internet.
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Meta: Reduzir em (no mínimo) 5% o consumo de água
Implementação das Ações: Monitoramento do consumo de água
Indicador: Consumo de água
Descrição do Indicador: m³
Unidade de Medida: m³
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2015 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018
2019

m³
8.166
6.374
14.014
7.258
7.781

Não houve nenhum evento atípico no
campus que pudesse justificar o
aumento do consumo de água.
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Meta: Reduzir em (no mínimo) 5% o consumo de água
Implementação das Ações: Manutenção periódica e preventiva das instalações e equipamentos hidráulicos
Indicador: Quantidade de ordens de serviço
Descrição do Indicador: Manutenção, periódica e preventiva das instalações e equipamentos hidráulicos
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2019

Eventos
76

Ano
2017
2018

Ocorrências
12
248

até 2018 a meta era acompanhada pela quantidade de relatórios produzidos

A maior parte das ordens de serviço são cadastradas pelos usuários como manutenção predial e depois classificada como manutenção
hidráulica, podendo ter alterações no momento do atendimento.
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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
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2015
2016
2017
2018
2019

Eventos
0
0
1
1
0
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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
2019

m³
4.765
4.392
3.080
3.761
5.058

As rotinas têm sido realizadas com
frequência, todo o mês, segundo Plano
de Manutenção Predial - PMP.
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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
2019

Unidades
0
40
30

Foram concluídas as substituições das
torneiras que estavam programadas em
todos os pavimentos e nos vestiários. Há
verificação e correções constantes de
vazamentos na edificação, seguindo o
Plano de Manutenção Predial - PMP.
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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
2019

m³ per capita/ano
3,27
2,32
1,92
1,80
2,50

As rotinas têm sido realizadas com
frequência, todo o mês, segundo Plano
de Manutenção Predial - PMP.
Para o cálculo per capita foi considerada
uma população de 2.019 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
2019

m³
5.731
6.039
7.092
6.612
5.084

Em janeiro de houve um problema na
caixa d`água na Unidade Parque
Tecnológico, ocasionado aumento do
consumo desta unidade.
Na Unidade Talim houve um problema
de vazamento não aparente, que
necessitou a contratação de empresa
especializadas para saná-lo. A tubulação
precária da Unidade Talim, fez com que
nos
últimos
anos
ocorressem
constantes vazamentos.
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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 realizados
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/08/2015 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2016
2017
2018
2019

Ocorrências
17
62
13
66

* implementado em setembro/2016

Durante o monitoramento foi detectado
um vazamento de água na Unidade
Parque Tecnológico no mês de janeiro, o
qual foi solucionado imediatamente e
um na Unidade Talim no mês de
fevereiro.
No mês de julho foi constatado 01 vaso
sanitário com vazamento e o problema
foi solucionado.
No mês de agosto foi constado 01
mictório e 01 vaso sanitário com
vazamento, os quais foram reparados.
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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
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/09/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2016
2017
2018
2019

Eventos
2
2
2
3

Foram fixados cartazes sobre economia
de água em todos os banheiros.
Também foi realizada campanha com os
terceirizados sobre uso racional da água
durante o processo de limpeza.
Campanha visual nas telas dos
computadores, cartaz e rede social.

111

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 31/12/2019
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018
2019

Ocorrências
0
0
0

O monitoramento individualizado dos complexos, edifício pesquisa e administração estão
sendo avaliados.
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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 31/12/2019
Apuração: Trimestral
Ano
2017
2018
2019

Ocorrências
0
0
0

Os dados do sistema de informações das ordens de serviço da Divisão de Manutenção
não especifica os itens substituídos. Foram abertas 6.511 ordens de serviço para
manutenção, sendo 1.587 referem-se a manutenção da rede hidráulica.
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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 31/12/2019
Apuração: Mensal
Ano
2014
2015
2016
2017
2018
2019

m³
149.252
130.835
107.854
108.981
112.211
109.483
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1.3.7 Reitoria
Meta: Manter o consumo de água per capita em relação a 2018
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 31/12/2019
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018
2019

m³ per capita/ano
14,28
14,54
13,44
10,77
10,96

população = 300
população = 315
população = 330
população = 330
população = 330

Houve limpeza da caixa d’água em abril.
Para o cálculo per capita foi considerada
uma população de 330 pessoas.
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Meta: Manter o consumo de água per capita em relação a 2018
Implementação das Ações: Manutenção preventiva das instalações hidráulicas dos imóveis
Indicador: Ordem de Serviço
Descrição do Indicador: Quantidade de Ordem de Serviço
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2019 e término em 31/12/2019
Apuração: Mensal
Ano
2019

Eventos
60

A quantidade de Ordens de Serviço para manutenção das instalações hidráulicas consiste num
indicador de monitoramento visando a prevenção de vazamentos e evitando desperdício de
água.
Esse indicador será utilizado para dimensionar a necessidade de recursos a serem investidos
em instalação hidráulica para evitar o desperdício de água.
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Meta: Manter o consumo de água per capita em relação a 2018
Implementação das Ações: Monitoramento do consumo de água
Indicador: Consumo de água
Descrição do Indicador: m³
Unidade de Medida: m³
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 01/01/2015 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018
2019

m³
4.284
4.579
4.435
3.550
3.625

O consumo de água foi elevado em abril
em função da limpeza da caixa d´água.
Deve-se verificar se o aumento no
consumo é em função do aumento da
população fixa no prédio da Reitoria.
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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 visando a destinação correta de resíduos
Implementação das Ações: Campanhas: cartazes, email, redes sociais, site, rádio etc., para a destinação adequada de resíduos gerados
Indicador: Campanhas
Descrição do Indicador: Quantidade de campanhas
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018
2019

Eventos
4
1
2

Foi realizada campanha de coleta de resíduos eletrônicos tendo início em junho,
estabelecendo dois pontos de coleta, um na unidade Silva Jardim e outro na unidade Carvalho
de Mendonça. A divulgação foi realizada com cartazes afixados próximo ao mural da DGA-BS.
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Meta: Aumentar em até 10% (após separação) a destinação correta de resíduos gerados
Implementação das Ações: Monitoramento da retirada efetuada pela ONG para coleta de resíduos recicláveis - CCSS
Indicador: Quantidade estimada de resíduos recicláveis
Descrição do Indicador: Volume de resíduos reciclados
Unidade de Medida: m³
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/08/2018 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018
2019

m³
0
14.647
17.600

Foram coletados os resíduos recicláveis
através de um Convênio sem custo com
a ONG Sem Fronteiras.
Obs.: a unidade de medida fornecida
pela empresa no 2º semestre foi em
quilogramas (Kg) e não em volume (m³).
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Meta: Aumentar em até 10% (após separação) a destinação correta de resíduos gerados
Implementação das Ações: Chamamento público para estabelecer convênio com empresas, ONG ou cooperativa para retirada de eletrônicos, pilhas e baterias - em consonância com o DTI Verde
Indicador: Quantidade estimativa de resíduos eletrônicos
Descrição do Indicador: Volume de resíduos eletrônicos
Unidade de Medida: m³
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2018 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2018
2019

m³
0,91
0

Os resíduos eletrônicos coletados durante a campanha iniciada em junho não foram coletados
até o fim do ano, ficando acumulado para coleta no semestre seguinte.
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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
Ano
2017
2018
2019

Kg
1.460
4.023
8.736

dados do 2º semestre

O valor refere-se ao total
de resíduos recicláveis
gerados e encaminhados
à cooperativa.
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Meta: Fortalecer o programa de coleta seletiva
Implementação das Ações: Manter o contrato 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
2019

Kg
1.460
4.023
8.736

dados do 2º semestre

O
Termo
de
Compromisso
foi
renovado
automaticamente até
outubro de 2020 com a
cooperativa
Cooperlimpa.
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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
2019

Eventos
0
0
0

Não foi realizado treinamento para a equipe de limpeza terceirizada, somente em 2016 foi
realizado. Houve somente o repasse de orientações referentes a segregação dos resíduos para
os novos contêineres de armazenamento, como higienizá-los após a coleta externa e as
medidas de segurança individual envolvidas na proteção da equipe de limpeza.

Meta: Fortalecer o programa de coleta seletiva
Implementação das Ações: Campanha de conscientização para segregação correta dos resíduos, para alunos, docentes e técnicos
Indicador: Campanha
Descrição do Indicador: Quantidade de campanhas
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/07/2019 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2019

Eventos
3

No início do ano letivo o Projeto Unifesp Recicla promove campanhas para correta segregação
dos resíduos, apresentando o Projeto aos novos alunos.
Também foram implantados cartazes e recipientes específicos para coleta de esponjas,
escovas de dentes, canetas, apontador de lápis, borrachas pelo Projeto de Extensão Escolas
Sustentáveis.
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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
2019

Kg
857
760
637

Projeto de compostagem foi encerrado
devido ao término do contrato com
restaurante universitário que fornecia
matéria orgânica para o projeto. No
novo contrato todo preparo das
refeições são realizadas fora do Campus.
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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 31/12/2019
Apuração: Semestral
Período
Jul-Dez 2017
2018
2019

Não (0) / Sim (100)

0
0
0

O Plano de Gerenciamento dos Resíduos não foi elaborado, pois faltam equipamentos de
medição para realizar a correta mensuração dos quantitativos de resíduos gerados no
Campus.
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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
2019

Percentual (%)
35
60
100

Há duas empresas que fazem a limpeza
das dependências do campus:
Prédio
contratada
treinados

acadêmico:
empresa
- funcionários estão

- Prédio administrativo: convênio com a
Prefeitura - os terceirizados não estão
treinados
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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, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018
2019

Kg
0
0
0

Não há sistema de compostagem no Campus.
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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
2019

Kg
0
2.275
4.808

No Prédio Acadêmico ocorre a coleta
principal, sendo que a empresa de
limpeza contratada capacitou os
funcionários para realização da correta
segregação dos resíduos recicláveis.
No Prédio Administrativo, por conta dos
terceirizados da Prefeitura não terem
sido capacitados, ainda há o descarte
incorreto dos resíduos recicláveis.
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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
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2015
2016
2017
2018
2019

Eventos
0
0
1
0
1

Palestra sobre coleta seletiva na
Semana do Servidor Público, ocorrida
em outubro.
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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
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2015
2016
2017
2018
2019

Unidades
1
1
0
0
7

Foram adquiridas 5 lixeiras comuns para
descarte de resíduos orgânicos e outras
2 lixeiras para descarte de resíduos
recicláveis.
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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
2019

Unidades
0
0
0
0
0

Por Lei o material permanente não pode ser descartado de maneira deliberada, fazendo-se
necessária a formação de uma comissão especial.
Materiais eletrônicos não permanentes também há orientação para não serem descartados
em lixo comum.
Não houve processo de desfazimento no campus ao longo do ano. No entanto há um esforço
da Divisão de Gestão de Materiais juntamente com Divisão de Gestão Ambiental a fim do
correto descarte desse tipo de material.
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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
2019

Unidades
0
0
0
100
147

Existe um procedimento padrão
referente a logística reversa de pilhas,
baterias, lâmpadas e etc.. Há, inclusive,
dispenseres próprios para descarte de
pilhas e baterias, bem como uma
cooperação entre Divisão de Gestão
Ambiental e Divisão de Gestão de
Materiais a fim de que a destinação final
dos resíduos seja feita conforme
legislação ambiental vigente.
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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
2019

Unidades
0,01
0

As lixeiras já foram distribuídas e organizadas no final de 2018.
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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
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/08/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2016
2017
2018
2019

Eventos
2
2
3
1

Foram feitas palestras abordando a
importância da economia de água e a
correta segregação de resíduos.

134

Práticas de sustentabilidade para o fortalecimento do programa de coleta seletiva

Meta: Campanha de educação ambiental - resíduos
Implementação das Ações: Campanha de conscientização de alunos, docentes e técnicos (educação ambiental abordando os 5R?s e correta segregação de todos os resíduos gerados no ICT)
Indicador: Quantidade de eventos
Descrição do Indicador: Quantidade de eventos
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/09/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2016
2017
2018
2019

Eventos
5
9
8
8

Foram realizadas palestras para a
sensibilização sobre a importância da
sustentabilidade ao longo do semestre e
durante III Simpósio de Meio ambiente
e Mês do Meio Ambiente.
Foram realizadas palestras e visitas aos
laboratórios para conscientização do
descarte de resíduos.
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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
2019

Kg
1.800
3.380
2.700

* implementado no 2º semestre

Foi feita estimativa considerando todos
os resíduos gerados rotineiramente
(papel, plástico, metal, vidro) e
pontualmente tais como provas e
documentos.
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1.4.6 Campus São Paulo

Meta: Monitoramento 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 31/12/2019
Apuração: Trimestral
Ano
2017
2018
2019

Reais
107.245,53
68.990,22
68.513,64
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Meta: Monitoramento 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 31/12/2019
Apuração: Trimestral
Ano
2017
2018
2019

Reais
107.245,53
68.990,22
68.513,64

Foram
encaminhados
à
Cooperativa cerca de 11.400 kg
de resíduos recicláveis
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1.4.7 Reitoria

Meta: Treinar e orientar todos os funcionários terceirizados sobre a correta segregação dos resíduos
Implementação das Ações: Constar em cláusula contratual o treinamento por parte da empresa contratada e finalizar as diretrizes para a correta orientação dos terceirizados
Indicador: Quantidade de funcionários terceirizados treinados
Descrição do Indicador: Quantidade de funcionários terceirizados treinados / Quantidade total de funcionários terceirizados
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 01/03/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018
2019

Percentual (%)
50
80
80

No contrato de prestação de serviços
consta a cláusula de responsabilidade
da empresa pelo treinamento, mas
devido a rotatividade de pessoal, o
treinamento deve ser contínuo.
No mês de dezembro/19 houve a troca
da empresa de prestação de serviços de
limpeza, e será programada orientação
para os novos colaboradores.
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Meta: Destinar 100% dos resíduos recicláveis às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis
Implementação das Ações: Realizar a licitação e homologar o resultado
Indicador: Total de material reciclável destinado às cooperativas (kg)
Descrição do Indicador: Total de material reciclável destinado às cooperativas (kg) / Total de material reciclável produzido no prédio da Reitoria (kg)
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 01/01/2019 e término em 31/12/2019
Apuração: Semestral
Ano
2019

Percentual (%)
0

A coleta de resíduos recicláveis continua suspensa em função da dissolução da parceria entre
a Prefeitura de São Paulo e a Associação de Catadores e Recicladores. O processo licitatório
para regularização da coleta de recicláveis foi aberto e está sendo aguardada resposta para o
Chamamento Público.
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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 01/01/2018 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2018
2019

Participantes
19
9
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1.5.2 Campus Diadema

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 Contínuo
Apuração: Semestral
Período
Jul-Dez
2018
2019

Não (0) / Sim (100)

0
100
0

Não foram executadas implantações de novas áreas de convivência, pois os recursos
financeiros recebidos foram priorizados para os serviços essenciais, para manter o
funcionamento do Campus.
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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
2019

Eventos
7
14
16

Há comemorações dos aniversariantes
uma vez ao mês. Também foram
comemorados:
- dia das mães;
- festa junina;
- dia dos pais.
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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
2019

Não (0) / Sim (100)
0
100
0

Por enquanto não há local para implantação da área de convivência.
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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 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018
2019

Eventos
2
0
1

Há atividades de meditação e Tai Chi
Chuang para melhorar a qualidade de
vida do servidor.
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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
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2015
2016
2017
2018
2019

Eventos
0
1
1
3
2

Foram realizados:
- caminhada/corrida no parque da Fito
para o incentivo à realização de
exercícios físicos;
- 4ª edição do Workshop dos TAE, com o
tema: "Mente Saudável: Bem-estar,
Qualidade de Vida, Corpo e Arte".
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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)
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2018 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2018
2019

Eventos
0
0

Devido a falta de segurança nas proximidades do campus não foram realizadas as caminhadas.
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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)
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2018 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2018
2019

Eventos
4
2

Houve um evento em cada semestre,
sendo que a confraternização realizada
no final do ano teve como objetivo
integrar os servidores e reduzir o uso de
copos descartáveis, pois foi solicitado
aos servidores levarem caneca ou copo
de uso próprio.
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Meta: Aumentar a satisfação dos servidores
Implementação das Ações: Organizar palestra motivacional para que os servidores desenvolvam satisfação pelos trabalhos que executam
Indicador: Quantidade de eventos (integração)
Descrição do Indicador: Quantidade de eventos (integração)
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2019 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2019

Eventos
1

Evento realizado na Semana do servidor.

Meta: Incentivar a prática de atividade Laboral
Implementação das Ações: Propor entre os servidores do ICT exercícios simples com ginástica laboral para prevenção de lesões causadas por postura incorreta e/ou esforços repetitivos que derivam
do trabalho
Indicador: Quantidade de eventos (integração)
Descrição do Indicador: Quantidade de eventos (integração)
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2019 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2019

Eventos
0

Esta ação não foi realizada ao longo do ano devido ao número insuficiente de servidores no
setor.
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1.5.6 Campus São Paulo

Meta: Oferecer oportunidades de qualidade de vida no ambiente de trabalho
Implementação das Ações: "Incentivo à utilização de bicicletasimplantação 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 31/12/2019
Apuração: Trimestral
Ano
2017
2018
2019

Participantes
0
0
0

O incentivo à utilização de bicicletas requer nova avaliação. O tema está 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 31/12/2019
Apuração: Trimestral
Ano
2017
2018
2019

Participantes
6
255
225

A implantação da horta com a
utilização de processos de
compostagem tem um fluxo de
participantes variável, mas que
mantém uma boa assiduidade.
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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 31/12/2019
Apuração: Trimestral
Ano
2017
2018
2019

Participantes
0
0
0

A internet free já é disponibilizada, 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.
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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 31/12/2019
Apuração: Trimestral
Ano
2017
2018
2019

Participantes
0
0
0

A área das escadas e os painéis informativos estão sendo avaliados e aguardam
sugestões. Por enquanto, painéis e o monitor eletrônico na entrada do edifício ajudam
na divulgação das informações.
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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 31/12/2019
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018
2019

Não (0) / Sim (100)
100
100
100

O projeto de área verde de convivência está implantado e sendo monitorado.
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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 e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2018 e término em 31/12/2019
Apuração: Semestral
Ano
2018
2019

Participantes
1.378
88

* aulas iniciadas em Abril

O Programa de ginástica laboral desenvolvido pela Saúde do Trabalhador está sendo revisto
e está temporariamente suspenso.
Alguns servidores do 3.º e do 4.º andar foram voluntários para oferecer a prática de ginástica
laboral entre os meses de agosto e outubro.
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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: Contratos com cláusulas sustentáveis inseridas
Descrição do Indicador: Quantidade de contratos
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/08/2019 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2019

Ocorrências
0

Já foram avaliadas e incluídas cláusulas no contrato de Serviços no ano de 2018 que
continuarão nas próximas renovações de contrato.
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Meta: Aquisição de equipamentos com maior selo de eficiência energética
Implementação das Ações: Monitoramento dos equipamentos adquiridos pela universidade com nível de 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 01/01/2019 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2019

Percentual (%)
100

A Div. de Infraestrutura informou a aquisição de 8 equipamentos de ar condicionado:
- (2) Ar Condicionado Split Hi-Wall inverter 18.000 BTUs;
- (4) Ar Condicionado Split Hi-Wall inverter 24.000 BTUs;
- (2) Ar Condicionado Split Hi-Wall inverter 30.000 BTUs.
Estes equipamentos ainda não foram instalados.
A DTI informou que não houve a aquisição de equipamentos neste período.
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Meta: Aquisição de equipamentos com maior selo de eficiência energética
Implementação das Ações: Comunicação para o setor de compras recomendar aos demais servidores incluir nos Termos de Referência de aquisição de equipamentos a cláusula com maior selo de
eficiência energética (PROCEL NÍVEL A)
Indicador: Termos de referência de aquisição com cláusulas inseridas
Descrição do Indicador: Quantidade de termos de aquisição alterados
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2019 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2019

Eventos
0

Esta ação não foi realizada ao longo do ano devido ao número insuficiente de servidores no
setor.

Meta: Aquisição de equipamentos de laboratório
Implementação das Ações: Monitoramento dos equipamentos adquiridos e instalados
Indicador: Material adquirido sem alterações de infraestrutura
Descrição do Indicador: Percentual do total adquirido
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2019 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2019

Percentual (%)
0

Não foi possível realizar esse monitoramento.
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Meta: Aquisição de equipamentos de laboratório
Implementação das Ações: Divulgação para a aplicação do uso da Cartilha de Infraestrutura de Laboratórios nos processos de compra de equipamentos
Indicador: Material adquirido sem alterações de infraestrutura
Descrição do Indicador: Percentual do total adquirido
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2019 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2019

Percentual (%)
0

Esta ação não foi realizada ao longo do ano devido ao número insuficiente de servidores no
setor.

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
Descrição do Indicador: Compras/serviços adquiridos ou realizados
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/07/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018
2019

Unidades
0
0
0

Devido ao orçamento restrito foram adquiridos somente itens essenciais para manter o
funcionamento básico do Campus. Com esse objetivo não foram adquiridos itens que visavam
uma pegada sustentável.
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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: Licitações com cláusulas sustentáveis
Descrição do Indicador: Compras/serviços adquiridos
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/07/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018
2019

Unidades
2
10
15

Inclusão de práticas sustentáveis nos
Contratos e Atas de Registro de Preço:
- Limpeza predial;
- Gerenciamento e Destinação de Resíduos
Químicos;
- Manutenção de áreas verdes;
- Limpeza de Caixa de água;
- Locação de Caçambas estacionárias;
- Destinação de Lâmpadas Fluorescentes;
- Gerenciamento e Destinação Final de
Entulhos Remanescentes de Galpões
Industriais;
- Manutenção Predial.
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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
Unidade de Medida: Unidades
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018
2019

Unidades
0
5
5

Conforme informação da Divisão de
Compras, foram elaboradas atas com
itens sustentáveis (sacos de lixo e
colchetes), mas não teve pedido de
compra até o momento.
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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: Resmas
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2017
2018
2019

Resmas
5
0
3.102

Todas as resmas de papel A4 possuem certificação CEFLOR.

Meta: Aquisição de equipamentos com eficiência energética
Implementação das Ações: Aquisição de equipamentos, fazendo constar no Termo de Referência, disponíveis no mercado com 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
2019

Unidades
0
23
0

Conforme informação da Divisão de Compras, foram elaboradas 3 atas com itens sustentáveis.
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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 2019/Quantidade de editais com cláusulas de logística reversa em 2018
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018
2019

Percentual (%)
3
35
100

Consta em todos os editais tal exigência,
como no último realizado - SRP 76/2019
- Material de consumo almoxarifado.
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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
2019

Percentual (%)
60
91
100

Consta nos editais 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
2019

Percentual (%)
40
9
0

O papel reciclado deixou de ser
adquirido uma vez que provocavam
frequentes atolamentos, atrasavam os
trabalhos
e
eventualmente
ocasionavam quebra de componentes
das impressoras.
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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 2019/Quantidade de editais com exigência de selos e certificados ambientais em 2018.
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano e financeiro
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018
2019

Percentual (%)
100
10
0
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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
2019

Percentual (%)
100
0
0

Os decretos constam nos editais.
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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
2019

Percentual (%)
0
0
0
0
0

Qualquer descumprimento contratual, inclusive no que tange à sustentabilidade, poderá
ensejar em sansões ao licitante infrator. Contudo, não foram registradas ocorrências desta
natureza.
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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 2019
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018
2019

Percentual (%)
0
5
100

A Divisão de Gestão de Materiais, em seus Editais de compra de mobiliários, já solicita que a
madeira seja de origem de processo de reflorestamento (FSC ou CERFLOR), conforme Pregão
SRP 57/2018.
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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 2019
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2015
2016
2017
2018
2019

Percentual (%)
0
1
0
0
0

Consta em todos os Editais referentes a limpeza, a exigência de que se cumpra a IN 01/2010
que versa sobre critérios de sustentabilidade.
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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 2019
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 02/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018
2019

Percentual (%)
0
5
0

A exigência em comento se faz desnecessária, uma vez que as exigências que estão
normalmente contidas em edital, tais como FSC, Resolução Conama 401, Normas NBR,
impedem que empresas irregulares participem do certame.
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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
2019

Ocorrências
0% - 28
1=5% - 17
0
0
0

A exigência em comento se faz desnecessária, uma vez que as exigências que estão
normalmente contidas em edital, tais como FSC, Resolução Conama 401, Normas NBR,
impedem que empresas irregulares participem do certame.
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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
2019

Percentual (%)
100
100
100

Todo o papel adquirido possui
certificação. Essa aquisição já está
consta na Política da Divisão de Gestão
de Materiais e é padrão.
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Práticas de sustentabilidade para os processos de compras e contratações

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
2019

Ocorrências
1
0
13

Houve a inserção de 8 Práticas
Sustentáveis no Edital que culminou na
contratação dos Serviços de Jardinagem
e também nos contratos de
Manutenção Predial e Manutenção de
Compensação Ambiental.
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Práticas de sustentabilidade para os processos de compras e contratações

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
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano, instrumental e financeiro
Período de Implementação: Início em 01/09/2015 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2016
2017
2018
2019

Ocorrências
2
3
1
1

Houve a revisão do contrato da empresa
que presta o Serviço de Limpeza e
Manutenção de Áreas Verdes.
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Práticas de sustentabilidade para os processos de compras e contratações

1.6.6 Campus São Paulo

Meta: Reduzir 5% 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 31/12/2019
Apuração: Trimestral
Ano
2017
2018
2019

Reais
808.000,00
4.363.923,12
3.472.180,92

Após a reorganização de
espaços na Universidade, 6
imóveis foram devolvidos.
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Práticas de sustentabilidade para os processos de compras e contratações

Meta: Monitoramento 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 31/12/2019
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018
2019

Ocorrências
0
0
0

Não foram observadas sugestões para contratações sustentáveis.
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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
2019

Percentual (%)
100
100
100

A totalidade de papel sulfite adquirido apresenta certificação FSC e é proveniente de florestas
100% plantadas e renováveis.
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Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos

1.7 Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos

1.7.1 Campus Baixada Santista

Meta: Incentivar a redução do número de viagens
Implementação das Ações: Campanha para maior utilização do sistema de videoconferência
Indicador: Campanhas
Descrição do Indicador: Quantidade de campanhas
Unidade de Medida: Eventos
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018
2019

Eventos
0
0
0

Não foi realizada campanha ao longo do ano devido ao número insuficiente de servidores no
setor.
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Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos

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
2019

Percentual (%)
78
50
30

O setor de transportes utiliza sempre o
combustível mais barato no momento
do abastecimento pelo critério de
economicidade.
O Campus possui uma frota de 14
veículos, sendo que 6 são apenas
abastecimento por diesel, os demais são
flex.
O
contrato
não
prevê
abastecimento com biodiesel. Desta
forma, para esta % foram considerados
para cálculo apenas os abastecimentos
de gasolina e etanol.
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Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos

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
2019

Ocorrências
89
87
85
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Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos

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
2019

Ocorrências
1.254
1.457
1.299
1.287
1.314

O setor responsável busca a melhor
otimização do uso dos carros
institucionais, compartilhando o mesmo
veículo com mais usuários para destinos
próximos ou com adequações de rotas
para atender mais usuários.
Este serviço também foi afetado pela
interrupção do contrato de motoristas.
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Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos

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
2019

Ocorrências
5.804
5.485
4.780

Houve redução do número de viagens
realizadas devido a interrupção do
contrato de motoristas, devido as
contenções orçamentárias.
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Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos

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
Unidade de Medida: Percentual (%)
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2017 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018
2019

Percentual (%)
95
99
90
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Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos

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
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/01/2016 Contínuo
Apuração: Semestral
Ano
2016
2017
2018
2019

Ocorrências
47
134
159
177

-> mensurado a partir do 2º semestre
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Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos

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
2019

Ocorrências
0
0
0
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Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos

Meta: Incentivar programa de carona solidária
Implementação das Ações: Divulgação do programa
Indicador: Informes
Descrição do Indicador: Quantidade de informes feitos 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
2017

Eventos
3
1
4

Houve divulgações nos murais e com
cartazes.
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Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos

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
2019

Unidades
2
0
0

Não foi renovada a frota, pois os veículos são seminovos e apresentam bom desempenho.
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Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos

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
2019

Unidades
1
2
2
2
2

Utilização de veículos seminovos, o que contribui para a emissão de menos poluentes.
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Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos

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
2016
2017
2018
2019

Ocorrências
292
195
194
222

* controle a partir de agosto

Há a orientação dos usuários quanto ao
compartilhamento dos veículos com
viagens programadas, preenchendo ao
máximo as vagas disponíveis.
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Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos

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
2019

Ocorrências
6
4
6

O Edital estipula manutenção preventiva dos veículos a cada seis meses ou quando necessário,
foram realizadas três em cada carro ao longo do ano.
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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
2019

Unidades
32
48
96
96
132

As sacolinhas utilizadas durante a
semana são descartadas durante a
lavagem dos veículos, otimizando o uso
diário. Sendo um descarte por semana e
dois veículos.
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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
2019

Litros
6.446
5.714
6.008

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
2019

Ocorrências
119
467
371

* controle a partir de julho

Sempre há conscientização em relação a
evitar, sempre que possível, o uso do ar
condicionado, que somente é ligado
quando solicitado pelo passageiro.
Houve redução do uso nos meses de
recesso.
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Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos

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
2019

Ocorrências
96
96
96

Os motoristas são orientados a procurar locais que executem a lavagem dos veículos de forma
ecologicamente sustentável. O fazem uma vez por semana, 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
Unidade de Medida: Km
Recursos: Humano e instrumental
Período de Implementação: Início em 01/08/2015 Contínuo
Apuração: Mensal
Ano
2015
2016
2017
2018
2019

Km
54.383
104.683
90.673
97.049
85.544

Apesar de ter havido redução, ainda há
muitas reuniões presenciais convocadas
pela Reitoria que poderiam ocorrer 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
2019

Percentual (%)
67%
52%
65%
49%
100%

Uso exclusivo
abastecimentos.

de

etanol

nos

197

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
2019

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

O campus possui uma frota de 6 veículos
(Logan, S10-Colina, S10-LS, Boxer,
Sprinter e Micro-ônibus). 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
2019

Ocorrências
15
10
17
22
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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
2018
2019

Percentual (%)
42
45

Do total de reservas feitas para a sala
que
possui
equipamento
de
videoconferência, por volta de 45%
fizeram seu efetivo uso.
Várias reuniões ainda são realizadas
presencialmente, pois são convocadas
pela Reitoria.
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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 31/12/2019
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018
2019

Eventos
1.157
757
417

As Atividades da Divisão de Transportes
no Campus São Paulo foram encerradas
no segundo semestre de 2019.
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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: Utilizar 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 31/12/2019
Apuração: Semestral
Ano
2017
2018
2019

Unidades
117
257
303

Em função do contingenciamento
orçamentário imposto pelo Governo
Federal, foram realizadas 2 reduções na
frota de veículos: em junho/19 e em
setembro/19.
Observou-se aumento na quantidade de
saídas pois o sistema de reuniões por
videoconferência ficou indisponível no
período de mudança da sala de vídeo do
4º andar para o 1º andar do prédio da
Reitoria.
Atualmente a frota é composta por 3
(três) veículos que realizaram, cada
veículo, 25 saídas por mês.
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Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos

Meta: Manter a quantidade de horas de reunião através de videoconferência em relação a 2018
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
Unidade de Medida: Ocorrências
Recursos: Humano
Período de Implementação: Início em 01/01/2019 e término em 31/12/2019
Apuração: Semestral
Ano
2016
2017
2018
2019

Horas
2.790
2.924
3.817
536

A
quantidade
de
horas
de
videoconferência em 2019 foi bem
abaixo da quantidade verificada no
mesmo período de 2018 em função,
principalmente, da mudança da sala de
videoconferência do 4º andar para o 1º
andar do prédio da Reitoria. Durante o
período de mudança e adequação do
espaço, o sistema de videoconferência
ficou indisponível.
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2. Avaliação
2.1 Campus Baixada Santista

Responsável pela avaliação: Regina Parolari
Durante todo o ano de 2019 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.
Devido ao alto volume de trabalho realizado pela Profª. Drª. Maria do Carmo
Baracho de Alencar o projeto de extensão: Diálogos e reflexões sobre o trabalho
(DITRAB) que contribuiu com o objetivo estratégico 5 - Qualidade de vida dos servidores
- ocorreu apenas no primeiro semestre e envolveu a Divisão de Infraestrutura. Para
preencher esta lacuna, no segundo semestre, mesmo fora das metas do PLS-Unifesp
2019 previamente definidas, Regina deu início e teve a oportunidade de participar em
conjunto com o RH da implementação de 8 semanas de MINDFULNESS (servidores
buscarem qualidade de vida no trabalho).
Em busca de conscientização ambiental no Campus, conforme solicitado pelo
DGA-Reitoria, conseguimos apoio de alguns docentes e da comunicação para a
realização do Mês do Meio ambiente. O evento ocorreu entre os dias: 10 a 26 de junho
e contemplou diversas atividades nas unidades Silva Jardim e Carvalho de Mendonça.
Além disso, foi realizado um Simpósio nos dias: 11 a 13 de junho que contemplou a
apresentação de estudos de alunos do curso de Engenharia Ambiental. Ao final de cada
apresentação ocorreram palestras de ONGs e Instituições convidadas, ligadas aos temas
apresentados. Foi realizada campanha de coleta de resíduos eletroeletrônicos com o
apoio da Fundação Settaport e também foi realizada uma limpeza no mangue com o
apoio do Instituto Ecofaxina, entre outras ações.
Foi realizado o acompanhamento da coleta de resíduos recicláveis (ONG Sem
Fronteiras), recebimento de certificados, encaminhamento e contabilização dos
resíduos recicláveis, porém faz-se necessária uma maior interação com o setor de
Serviços e com a direção, para melhor alinhar ocorrências diárias.
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Afim de estudar a redução das contas de energia, foi recomendado pela PróReitoria de Administração a composição do GT-Energia constituído pela Divisão de
Gestão Ambiental e dois servidores das áreas de Infraestrutura e Contratos, porém o
Campus não indicou servidores efetivos para auxiliar nos levantamentos e estudos dos
últimos 3 anos das contas de energia, mesmo assim, o estudo foi realizado. Também
ocorreu o recebimento e acompanhamento das faturas de consumo de água e energia,
tarefa contínua desde o mês de abril.
Regina aponta que seria interessante ter maior envolvimento das direções
(acadêmica e administrativa) na realização do PLS-UNIFESP, de forma a auxiliar o
envolvimento das divisões e setores no comprometimento com as metas estipuladas
anualmente, possibilitando um melhor desenvolvimento das tarefas da DGA-BS e
utilizando a ferramenta de forma efetiva na redução dos gastos públicos.

2.2 Campus Diadema

Responsável pela avaliação: Vanessa Honda Ogihara Silva
Durante o ano de 2019 foram executadas ações conforme o Plano de Gestão de
Logística Sustentável PLS-UNIFESP do Campus Diadema, porém, como foi um ano de
contingenciamento orçamentário, os recursos financeiros foram utilizados somente
para manter os serviços essenciais para manutenção.
Com relação ao consumo de papel sulfite (A4) foi avaliada redução de 8% em
relação ao ano anterior. A redução ocorreu no segundo semestre de 2019 devido a
disponibilização de papel sulfite somente para a área administrativa, pois houveram
problemas com a Ata de Registro de Preços para a aquisição deste produto. Esta redução
impactou na redução das impressões coloridas, em 77%.
A questão da distribuição de copos se manteve devido ao estoque ainda
existente no Campus, assim os copos ainda são fornecidos aos visitantes em eventos ou
para novos usuários. O que impactou no aumento de 1% no consumo de copos
descartáveis.
O consumo de água reduziu em 49%. Em dezembro de 2019 foi detectado pela
Divisão de Infraestrutura um vazamento de grande proporção na Unidade Florestan
Fernandes, obrigando o fechamento do registro durante os meses de dezembro e
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janeiro, sendo finalizado o conserto do vazamento em janeiro de 2020. O consumo de
energia elétrica teve um aumento de 2% em relação ao ano de 2018.
O Projeto Unifesp Recicla - Compostagem na unidade José de Filippi foi
encerrado no segundo semestre de 2019, devido a um novo contrato do Restaurante
Universitário, onde todas as refeições passaram a ser produzidas fora do Campus,
deixando de ser gerados resíduos orgânicos não processados para a alimentação das
composteiras.
Houve aumento na coleta dos resíduos recicláveis em 117%. Antes de outubro
de 2018 os valores mensurados dos resíduos recicláveis eram estimados com base na
pesagem realizada durante o período de 1 mês pelos alunos do Projeto UNIFESP Recicla.
A partir da formalização do Termo de Compromisso com a cooperativa Cooperlimpa, as
pesagens passaram a ser realizadas a cada coleta pela cooperativa, a partir de outubro
de 2018.
Para o ano de 2020 há perspectiva de finalização do Plano de Gerenciamento de
Resíduos, porém, ainda existe a dificuldade em relação à mensuração quantitativa e
qualitativa dos resíduos gerados.
Não foram criados novos espaços de convivência, pois a diretoria priorizou os
recursos para os serviços essenciais, durante todo o ano de 2019.
Houve reduções de 13% em relação ao ano anterior das viagens de ônibus
interunidades em 2% em relação a utilização da frota dos veículos institucionais, devido
ao encerramento e uma nova licitação para contratação de motoristas. A utilização do
sistema de videoconferência houve redução de 2% em relação ao ano de 2018.
Com o encerramento do contrato de Manutenção Predial, durante cinco meses
não foram realizados serviços de manutenção, através da abertura de Ordem de Serviço,
acarretando uma redução em 51% na realização de serviços de manutenção
computados no PLS. Quando houve o retorno das atividades de manutenção, somente
foram executados os serviços emergenciais e de ações corretivas.
Assim as metas do Plano de Gestão de Logística Sustentável do Campus Diadema
do ano de 2019 em comparação ao ano de 2018, apresentaram muitas reduções, porém,
estavam relacionadas ao contingenciamento orçamentário, o qual prejudicou o
desenvolvimento das atividades administrativas e acadêmicas.
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2.3 Campus Guarulhos

Responsável pela avaliação: Carla Sobral
Carla iniciou suas atividades em relação ao PLS-UNIFESP em 2019. Teve
dificuldades e solicitou auxílio aos setores e envolvimento dos mesmos para ter o
conhecimento das necessidades e tentar melhorar as dificuldades apresentadas no ano
de 2018.
Principais dificuldades:


Compra de itens sustentáveis, por conta do valor do produto e de suas

especificações diferenciadas;


A coleta seletiva foi prejudicada e há necessidade de maior

conscientização dos alunos quanto ao descarte correto;


A redução do consumo de energia foi pauta de diversas reuniões do GT-

Energia, e nestas ocasiões foram elencadas as principais barreiras encontradas;
Os processos licitatórios estão abrangendo itens de sustentabilidade e logística
reversa, não tendo maiores dificuldades.
As salas de videoconferência, especificamente para reuniões ainda são pouco
utilizadas, foram feitas campanhas de conscientização aos setores para mostrar a
importância da redução da utilização da frota de veículos, indicando-se o uso da
videoconferência para bancas e reuniões.

2.4 Campus Osasco

Responsável pela avaliação: Rondinelly Ramos de Araujo
Rondinelly atuou na Comissão Gestora do PLS-Unifesp até agosto de 2019, em
setembro Elisangela Bardi da Fonseca assumiu a Divisão de Gestão Ambiental do
Campus e passou a integralizar a Comissão.
Ao longo de 2019 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.
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No que diz respeito ao consumo de papel sulfite (A4) foram realizadas
campanhas de conscientização, contudo, ainda foi constatado um consumo excessivo
na sala de impressão dos docentes. Acredita-se que com a criação de controles de uso
e implantação do SEI ocorra redução das impressões no geral. Ainda assim, houve
redução na quantidade de impressões monocromáticas e coloridas. 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 eliminação do estoque de copos descartáveis,
evitando realizar novas aquisições.
A respeito do uso eficiente de energia, é realizado frequentemente estudo de
adequação de demanda, como também conscientizações dos usuários do Campus, tais
como: solicitações para evitar deixar lâmpadas ligadas desnecessariamente, colocar o
computador em stand-by ou desligá-lo se não estiver em uso, etc. Apesar de não termos
logrado redução de recursos destinados à energia, o consumo de energia elétrica
reduziu 2% em relação a 2018. Pode-se dizer que é uma redução significativa,
principalmente se considerado o aumento da comunidade acadêmica no mesmo
período, com o ingresso de novos alunos e servidores.
Com foco na redução e economia dos recursos hídricos houve avanço na
instalação de torneiras economizadoras adquiridas para todos os banheiros do prédio.
Com relação aos resíduos recicláveis foram formalizados contratos com duas
Cooperativas para realização da Coleta Seletiva: Cooper Vira-Lata e Recicla Butantã,
assim deu-se início a oficialização da coleta e mensuração de resíduos recicláveis.
Foi mantida a parceria com o Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de
Informática-USP (CEDIRUSP) para o descarte adequado de pilhas e baterias.
No mês de junho de 2019 ocorreu o seminário Finanças Verdes, coordenado pelo
Prof. Dr. Iagê Zendron Miola, o qual contou com um público de aproximadamente 30
pessoas. Já durante a Semana do Servidor Público, no dia 29 de outubro, foram
realizadas palestras sobre coleta seletiva e sobre o projeto Sustentabilidático,
ministradas pelo servidor Cássio Geovanni e pela discente Débora Ramos.
A Divisão de Serviços permaneceu com ações que contribuíram para a redução
do uso dos carros institucionais, promovendo viagens compartilhadas para o mesmo
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destino, otimizando o uso do espaço em cada viagem. Reforçou-se com a empresa
contratada para enfatizar o uso de etanol em detrimento a gasolina, incentivou-se
também evitar-se o uso do ar-condicionado durante as viagens.
A inclusão de critérios sustentáveis nos editais de materiais de consumo gerou
bastante questionamento junto ao responsável pelo patrimônio do Campus (DGM),
sendo levantada a hipótese de que a inclusão de vários critérios dificultaria o sucesso
dos editais.
Elisangela participou da elaboração do Edital de revitalização das áreas do
Campus, apresentando o projeto de extensão: “Horta Comunitária na Unifesp - Campus
Osasco” para contribuir com o objetivo estratégico que possui como meta a implantação
de programas de qualidade de vida da comunidade acadêmica. Este projeto terá início
em 2020. Durante o ano de 2019, foi possível mostrar a importância do PLS e construir
bases sólidas.

2.5 Campus São José dos Campos

Responsável pela avaliação: Maraisa Gonçalves
O grande avanço no ano de 2019 foi quanto a economia de água, com redução
de consumo considerável na Unidade Talim. Também destaca-se a continuidade dos
avanços alcançados sobre a correta segregação de resíduos e a colaboração dos
terceirizados para a eficiência da realização da Coleta Seletiva Solidária. Os terceirizados
continuam sendo os principais aliados no descarte correto de resíduos contaminados,
relatando os problemas encontrados em laboratórios onde a segregação não está
adequada.
Com relação aos indicadores, os pontos críticos encontrados foram: redução de
consumo de energia elétrica, reuniões por videoconferência, quilometragem rodada,
redução de impressões, inclusão de práticas sustentáveis em licitações de serviços.
A redução do consumo de energia elétrica permanece um gargalo para o
Campus. Após várias campanhas e um esforço conjunto entre as divisões para a
identificação de problemas houve uma pequena redução. Porém, alguns locais
permanecem com ar condicionando ligado 24 horas durante o ano todo, em
temperaturas baixíssimas (17ºC). Além disso, em outros locais o ar condicionando
209

permanece ligado com portas e janelas abertas em alguns momentos. Estamos
tentando, incessantemente, sensibilizar estes usuários para práticas sustentáveis.
Os servidores do Campus continuam sendo convocados para várias reuniões
presenciais, o que impacta em metas como: reunião por videoconferência, gasto de
combustível e quilometragem rodada. Em uma consulta pública, realizada em 2019, um
usuário relatou a insatisfação da comunidade acadêmica com idas para reuniões
presenciais na cidade de São Paulo como transcrito a seguir: “um deslocamento de São
José dos Campos para São Paulo são quatro horas, considerando ida e volta, em que o
servidor não está produzindo, também afetando a qualidade de vida do servidor e
gastos desnecessários”. Como a convocação para reuniões são originadas de instâncias
superiores, que não consideram a longa distância do Campus, todos acatam sem
questionamentos. Com essa prática temos um consumo elevado e desnecessário de
combustível e consequente aumento de quilometragem rodada. Além disso, em 2019,
verificamos que o indicador que considera a contagem de reuniões por
videoconferência é ineficiente, pois considerava-se uma aproximação das viagens
realizadas e reservas de salas. A partir de 2020 será realizado um melhor controle sobre
viagens para reuniões e reservas de salas para videoconferência.
Ainda há grande volume de material sendo impresso, muitas vezes
desnecessariamente, principalmente alguns processos administrativos que deveriam
ser formalizados via o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), mas o governo exige que
seja documento físico.
Algumas vezes a falta de recursos financeiros foi um obstáculo para alcance de
algumas metas. Na Unidade Talim, a tubulação precária fez com que um vazamento
permanecesse até maio de 2019, ocasionado um grande desperdício de recurso natural
e financeiro.
Outro grande problema enfrentado foi quanto a compilação dos dados em cada
semestre, pois os responsáveis não enviaram seus relatórios no prazo solicitado, o que
gerou um atraso para preenchimento dos dados no SisGA, principalmente no segundo
semestre.
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2.6 Campus São Paulo

Responsável pela avaliação: Gilberto Koiti Furuzawa
O Plano de Gestão de Logística Sustentável tem sido uma ferramenta bruta que
está sendo lapidada para alcançar todos os envolvidos, sejam colaboradores de outras
divisões, sejam os envolvidos diretamente na sua formatação e manutenção.
Após alguns anos de implantação do PLS observa-se que a participação de
colaboradores tem sido positiva e que o formato das informações, metas e dados tem
sido aprimorados.
No entanto, as contribuições voluntárias ainda deixam a desejar, pois a maioria
dos servidores tem a percepção de que teria que executar um trabalho a mais, indo além
das atribuições de rotina.
As contribuições para as ações sustentáveis comunitárias, aquisição serviços e
produtos sustentáveis são ínfimas. Talvez essas ações de sustentabilidade devam ser
direcionadas à execução das tarefas de rotina e ao ambiente de trabalho, fazendo com
que todos tenham efetiva participação e colaboração e não aos produtos e serviços
adquiridos, que por si devem atender à legislação específica de aquisição, de
sustentabilidade ou ambiental.
Foram elencadas algumas perguntas a serem feitas a possíveis responsáveis pelo
acompanhamento de metas, no intuito de gerar reflexões:
- Como seu departamento, divisão, seção ou laboratório pode contribuir para
melhorar a gestão de logística sustentável?
- Como Gerar menos resíduos no seu local de trabalho?
- Quantos cestos de lixo existem no seu local de trabalho? São todos necessários?
- Quanto tempo o (a) colaborador (a) da limpeza dedica para coletar e limpar
cada cesto de lixo existente nas divisões ou departamentos?
- Qual o indicador de logística sustentável você colocaria para seu departamento
ou divisão fazer a gestão?
Acreditamos que ter um indicador estabelecido localmente pelos próprios
servidores poderia alcançar maior participação, pois teriam a missão de acompanhar,
manter e divulgar seus resultados.
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2.7 Reitoria

Responsável pela avaliação: Maria de Lourdes Houang
As restrições orçamentárias perduram há anos e atingiram fortemente a
UNIFESP em 2019.
Uma das medidas adotada no segundo semestre para adequar ao novo
orçamento foi a entrega de dois imóveis alugados pela Reitoria. Como consequência, os
servidores e as atividades desenvolvidas nesses imóveis foram remanejados para outros
locais, inclusive para o prédio da Reitoria. Desta forma, os índices per capita se mostram
prejudicados e deverá ser feito novo levantamento junto ao Departamento de Recursos
Humanos para atualização da quantidade de pessoas que estão lotadas efetivamente
no prédio da Reitoria.
Outra medida para adequar ao novo orçamento foi a redução na frota de
veículos que passou de 5 para 3 veículos, aumentando significativamente a quantidade
de horas de reuniões realizadas através de videoconferência corroborando, assim, para
que o objetivo estratégico de práticas de sustentabilidade no uso de frotas de veículos
fosse atingido.
Dentro do objetivo estratégico para uso racional de material de consumo, temos
que destacar o uso do 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, papel sulfite e outros insumos.
No que se refere aos objetivos estratégicos para uso racional de água e de
energia elétrica, foram lançadas campanhas para conscientização e cartazes com
mensagens foram afixados em locais estratégicos, resultando em economia que
possibilitaram o atingimento das metas estabelecidas. Como exemplo dessas
campanhas podemos citar “Cada gota conta” divulgada em março e “Mês da
conscientização sobre o uso racional de energia elétrica” em setembro.
As ações para fortalecimento do programa de coleta seletiva foram
implementadas em 2017, porém o serviço de coleta de resíduos recicláveis por
associação de recicladores foi suspenso em 2018, permaneceu inativo em 2019, e
deverá ser retomado no próximo ano. Foram feitas palestras abordando a gestão de
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resíduos no I Mês do Meio Ambiente e o consumo consciente coleta seletiva na IV
Semana do Servidor Público.
O papel sulfite adquirido pela UNIFESP possui selo ou certificação sustentável,
permitindo o atingimento da meta definida no objetivo estratégico de práticas de
sustentabilidade nos processos de compra.
O DGA-Unifesp organizou o I Mês do Meio Ambiente da universidade, em junho
e foram apresentados os resultados do PLS-Unifesp. Ao longo do ano foram oferecidos
cursos e palestras abordando a temática ambiental e que tiveram 773 participantes.
A escassez de recursos financeiros dificulta a implantação de medidas para maior
preservação do meio ambiente, porém não impede que boas ideias sejam colocadas em
prática e o ano de 2020 deverá exigir ainda mais criatividade e comprometimento de
todos.

2.8 Avaliação Gerencial

Responsável pela avaliação: Fernanda Justi
Em 2019 houve a ambientação de novos membros da Comissão Gestora do PLSUnifesp que passaram a compreender a funcionalidade e os objetivos dessa ferramenta
e como ocorre sua dinâmica nos campi.
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.
Desde 2017 o Sistema de Gestão Ambiental (SisGA) auxilia o lançamento,
acompanhamento das metas e a emissão de Relatórios de Monitoramento (semestrais)
e de Avaliação (anuais). A Divisão de Sustentabilidade 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
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de ferramentas de acompanhamento (coleta e armazenamento de dados) ou pela
indisponibilidade dos responsáveis.
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, Pró-Reitorias, 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 ou acompanhamento 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 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 PLS-UNIFESP 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 2019, 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 a seguir nossos canais de atendimento:

