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COMISSÃO PERMANENTE
DE SUSTENTABILIDADE

 
 

   Com o objetivo de elaborar, monitorar, avaliar e revisar o Plano de
Logística Sustentável (PLS) e implantar as políticas de sustentabilidade na UFF,
foi criada a Comissão Gestora do PLS em 2016, por meio da Portaria Nº
57.192 de 20/09/16 e, posteriormente, a Comissão Permanente de
Sustentabilidade da Universidade Federal Fluminense (CPS-UFF), por meio da
Portaria N.º 60.768 de 27/02/2018, alterada pela Portaria N.º 63.489 de
4/04/2019. O PLS da UFF foi aprovado pelo Conselho Universitário (CUV),
através da Decisão n. 15/2018. 
     Cabe à CPS fomentar práticas sustentáveis, encaminhar as iniciativas aos
devidos setores e monitorar a implementação do PLS UFF.
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SOBRE O RELATÓRIO

 
 

       O Relatório de Monitoramento do PLS 2021 da UFF visa acompanhar a
aplicação de ações de sustentabilidade na universidade e mostrar os resultados
desenvolvidos no respectivo ano. Vale destacar que os anos de 2020 e 2021 foram
marcados pela pandemia da COVID-19, a qual modificou integralmente as
atividades de todos os campi da UFF. Dessa forma, esse relatório dedica-se a
descrever as atividades e ações em relação aos eixos do PLS, considerando o
cenário descrito. 
        A implementação do PLS-UFF inclui o ciclo avaliativo proposto pela IN n.
10/2012, o qual prevê a avaliação dos objetivos, metas e iniciativas do plano,
semestralmente para alguns itens,  o que não havia sido realizado na UFF até o
ano de 2021. 
    Nesse sentido, considerando a reorganização da estrutura da universidade, com
a implantação de uma nova superintendência, a Superintendência de Operações
e Manutenção (SOMA) e a alteração da Superintendência de Arquitetura e
Engenharia (SAEN) para Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio
(SAEP), e considerando o tempo decorrido desde a implementação do PLS na UFF
em 2017, buscou-se aprimorar a comunicação e articulação interna para a coleta
de dados sobre sustentabilidade na universidade. 
        Foram realizadas reuniões entre membros da CPS e representantes de
diversas Pró-reitorias, Superintendências e Comissões, por meio de
videoconferências. As reuniões visaram adequar as metas e indicadores propostos,
com o olhar das áreas e a viabilidade de implementação, respeitando os eixos
temáticos estabelecidos e aprovados pelo CUV. Houve a preocupação em
estimular um maior engajamento interno e estimular a construção de uma cultura
de dados na universidade, auxiliando a produção de informações pela gestão.
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      A administração pública possui um grande poder de compra e consumo,

além de ser grande fonte de geração de resíduos e desperdícios de recursos
naturais. Nesse sentido, é dever do Estado planejar e adotar políticas
públicas que contribuam para o desenvolvimento sustentável, pois, além de
sua função regulatória em relação às práticas de produção e consumo,

assume também o papel de indutor, influenciando o mercado e a sociedade,

pelo seu grande poder de compra. 

     Tendo em vista o impacto das atividades públicas na sociedade e no meio
ambiente, é fundamental a implementação de um sistema de gestão que
contemple soluções e metas que permitam o crescimento institucional de
forma mais sustentável. (PLS UFF, 2018)

 Nesse cenário, sabendo da importância que o tema ambiental tem
representado na sociedade e sobre o papel que as universidades possuem, a
Universidade Federal Fluminense, instituição pública federal autárquica da
administração indireta, localizada em Niterói, no Estado do Rio de Janeiro,

lançou o seu Plano de Logística Sustentável (PLS), em dezembro de 2017. 

     O PLS tem fundamentação legal na Instrução Normativa nº10, de 12 de
novembro de 2012, elaborada pela Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. O PLS
representa uma ferramenta de gestão de recursos e de políticas públicas, o
qual permite implantar ações de sustentabilidade e reduzir gastos de
maneira racional e equacionada, devendo ser elaborado por “todos os
órgãos e entidades federais de Administração Pública Federal direta,

autárquica, fundacional e as empresas estatais dependentes” (MP, 2012). 

 

INTRODUÇÃO



    A UFF,  instituição cuja missão é o ensino, a pesquisa e a extensão, possui
uma estrutura complexa formada por setores administrativos e acadêmicos,
hospitais, restaurantes, transportes, áreas de lazer e de cultura, moradia
estudantil, laboratórios, entre outros, além de possuir unidades acadêmicas em
nove municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro

    Diante disso, é imprescindível alinhar a gestão da universidade com práticas
que visem o desenvolvimento sustentável da instituição. Para tanto, a
elaboração do PLS propõe integrar às práticas já existentes na comunidade
universitária, novos mecanismos em conformidade com os princípios da
Universidade, em que constam iniciativas e metas - divididas em cinco eixos
temáticos: uso racional de recursos naturais e bens públicos, gestão
adequada de resíduos, qualidade de vida, sensibilização e capacitação e
licitações sustentáveis - direcionadas aos setores administrativos e
acadêmicos.

   O PLS da universidade foi construído com base nos resultados obtidos das
Audiências Públicas realizadas em Niterói, e nas nove unidades fora de sede,

além de pesquisa de diagnóstico que envolveu toda a comunidade acadêmica,

conforme aponta o documento do PLS UFF 2018. 

   Esse documento envolveu toda a comunidade universitária, da qual fazem
parte discentes, docentes, técnicos administrativos, terceiros, pesquisadores e
estagiários.
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USO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS E

BENS PÚBLICOS
01

Temas: consumo de energia;  consumo de água;  consumo
de copos descartáveis;  consumo de papel; consumo de
material de expediente; transporte terrestre – uso de
bicicletas; transporte terrestre – uso de veículos
automotores; transporte terrestre – emissão de CO²;  bens
públicos.

Bens Públicos
     Com a publicação de editais de doação, a Coordenação de Patrimônio, 

 CAP/SAEP realizou a alienação de bens móveis inservíveis. Ações informativas
junto aos agentes patrimoniais foram disparadas, bem como publicação de
notícia no site institucional.

Consumo de papel
    De setembro de 2017 a novembro de 2021, foram implantados 185 tipos de
processos no SEI/UFF, gerando uma economia de mais de um milhão de folhas de
papel, que seriam utilizadas na impressão de documentos.

Transporte terrestre - emissão de CO2
     De acordo com a Superintendência de Operações e Manutenção (SOMA),

toda a frota de ônibus rodoviários e urbanos (25) passa por manutenção
constante para identificar e prevenir problemas mecânicos que interferem na
emissão de CO². 

      Para otimizar a utilização dos veículos da UFF , a universidade aderiu às
ferramentas TaxiGov e Sisauto. O Sistema de Gerenciamento de Veículos
Automotores, Sisauto, encontra-se disponível em https://www.uff.br/?q=soma-

divisao-de-transporte-implanta-o-sisauto-nova-ferramenta-de-transporte-da-uff
e o Taxigov, sistema de transporte por aplicativo para servidores, disponível em
https://www.uff.br/?q=uff-regulamenta-o-taxigov-novo-sistema-de-transporte-

de-servidores.

 



USO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS E

BENS PÚBLICOS
01

Temas: consumo de energia;  consumo de água;  consumo
de copos descartáveis;  consumo de papel; consumo de
material de expediente; transporte terrestre – uso de
bicicletas; transporte terrestre – uso de veículos
automotores; transporte terrestre – emissão de CO²;  bens
públicos.

Consumo de água e energia
     As atividades de manutenção hidráulica e elétrica, preventivas e corretivas, 
 bem como de aparelhos de ar condicionado constam nos relatórios de gestão
da SOMA, publicado mensalmente no site https://www.uff.br/?

q=grupo/operacoes-e-manutencao

Transporte terrestre - uso de bicicletas
    De acordo com a SOMA, há o levantamento do quantitativo de uso de
bicicleta referente aos campi do Gragoatá, Valonguinho e Praia Vermelha. No
campus do Valonguinho, foram remanejados os bicicletários que estavam nos
fundos do campus para a entrada, facilitando o seu uso. 

 

Para acesso a todas as iniciaivas do Eixo I, consulte a planilha completa clicando aqui. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N3uCALL1DIHiptyvsO01gxv3KtuOJMLu/edit?usp=sharing&ouid=115389821406535120873&rtpof=true&sd=true


Temas: coleta seletiva e gestão de resíduos;
descarte dos resíduos de serviços de saúde – RSS;

descarte dos resíduos de logística reversa – RLR;

descarte dos resíduos provenientes de serviços de
limpeza; descarte dos resíduos provenientes de
obras na UFF. 

 GESTÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS02

      A universidade realiza a coleta convencional e descarte de resíduos por meio
das concessionárias locais. 

         Em relação aos resíduos sólidos e líquidos de serviços de saúde, há contrato
com empresa especializada na Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição
Final.

      A Comissão de Biossegurança informa a divulgação de ações com relação ao
descarte correto de resíduos no Manual de Biossegurança, disponível em
http://www.biosseguranca.uff.br .

 

Para acesso a todas as iniciaivas do Eixo II, consulte a planilha completa clicando aqui. 

http://www.biosseguranca.uff.br/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N3uCALL1DIHiptyvsO01gxv3KtuOJMLu/edit?usp=sharing&ouid=115389821406535120873&rtpof=true&sd=true


Temas: saúde dos servidores, colaboradores e
alunos; segurança nos campi; água destinada ao
consumo; qualidade do ar nos ambientes internos;
áreas verdes; áreas de Preservação Permanente
(APP’s) e Áreas de Preservação Ambiental (APA’s); 
 qualidade de vida; acessibilidade; situações de
emergência.

  QUALIDADE DE VIDA03

 Qualidade de vida
    O Centro de Artes da UFF promoveu diversas atividades culturais, dentre elas
exposições, debates, festivais, etc, relacionadas aos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU, durante o ano de 2021.

Ocorreram eventos com objetivo de integrar toda comunidade universitária
tais como, entre outros, a semana do servidor (realizada com atividades
remotas)
https://www.uff.br/?q=events/semana-do-servidor-2021-edicao-online

  Durante o contexto da pandemia, a Divisão de Assistência à Saúde é
responsável pelo Protocolo de Acompanhamento de Pacientes Recuperados de
COVID-19 (Ambulatório Long Covid). Em 2021, em um período de 6 meses,
foram 86 consultas realizadas.

Saúde dos servidores, colaboradores e alunos 
  A UFF, por meio de sua assistência estudantil, realizou a promoção de
atividades físicas dentro de casa para os atletas, com incentivos, sugestões e,

em alguns casos, elaboração de planilhas, vídeos gravados e orientações
individualizadas. https://bit.ly/3J9t3fa

   Também houve atividades de atendimento e escuta psicológica dos alunos,
com atendimento pontual e escuta qualificada, durando de um a três
encontros.
https://bit.ly/3EjfPce

 

https://www.uff.br/?q=events/semana-do-servidor-2021-edicao-online
https://bit.ly/3J9t3fa
https://bit.ly/3EjfPce


Temas: saúde dos servidores, colaboradores e
alunos; segurança nos campi; água destinada ao
consumo; qualidade do ar nos ambientes internos;
áreas verdes; áreas de Preservação Permanente
(APP’s) e Áreas de Preservação Ambiental (APA’s); 
 qualidade de vida; acessibilidade; situações de
emergência.

  QUALIDADE DE VIDA03

 Acessibilidade

   UFF Acessível é um órgão de assessoria do Gabinete e objetiva integrar as
ações institucionais e somar esforços para garantir os direitos das pessoas com
deficiência e/ou necessidades diferenciadas na universidade.  

Algumas iniciativas:

- Inserção de cursos voltados para a área de acessibilidade, no Plano de
Capacitação da EGGP e fomento à formação e sensibilização de toda a
comunidade acadêmica em práticas inclusivas; 
- Acompanhamento contínuo ao estudante com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento, altas habilidades / superdotação, e servidor com
deficiência; 

- Instituir o Programa Selo UFF Acessível para os setores que desenvolverem
iniciativas de acessibilidade; 

- Produção de materiais instrutivos digitais de ampla divulgação que contribuam
para o aperfeiçoamento das práticas inclusivas e para a cultura da inclusão na
instituição. 

 

Para acesso a todas as iniciaivas do Eixo III, consulte a planilha completa clicando aqui. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N3uCALL1DIHiptyvsO01gxv3KtuOJMLu/edit?usp=sharing&ouid=115389821406535120873&rtpof=true&sd=true


Temas: capacitação de servidores e
colaboradores;  capacitação da comunidade
acadêmica;  sensibilização;

SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO04

 Capacitação de servidores e colaboradores

     A Escola de Governança e Gestão Pública (EGGP) realizou diversos  cursos de
capacitação que possuem transversalmente os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS - Agenda 2030), envolvendo cerca de 700 servidores
capacitados na UFF. 

     A Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PROPPI) mapeou cerca
de 10 grupos de pesquisa sobre sustentabilidade na UFF. 

Sensibilização

    Conteúdo sobre descarte de lixo doméstico durante a pandemia facilitado
pela Comissão de Sustentabilidade (CPS) e a Superintendência de Comunicação
(SCS). https://www.uff.br/?q=o-que-fazer-com-o-aumento-do-lixo-domestico-

na-pandemia-professor-da-uff-fala-sobre-o-tema-em

 

Para acesso a todas as iniciaivas do Eixo IV, consulte a planilha completa clicando aqui. 

https://www.uff.br/?q=o-que-fazer-com-o-aumento-do-lixo-domestico-na-pandemia-professor-da-uff-fala-sobre-o-tema-em
https://www.uff.br/?q=o-que-fazer-com-o-aumento-do-lixo-domestico-na-pandemia-professor-da-uff-fala-sobre-o-tema-em
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N3uCALL1DIHiptyvsO01gxv3KtuOJMLu/edit?usp=sharing&ouid=115389821406535120873&rtpof=true&sd=true


Temas:compras de materiais permanentes e de
consumo; licitações de contrações de serviço.

 LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 05

       A Pró-Reitoria de Administração vem estudando e ampliando a adoção de
critérios de sustentabilidade em licitações da UFF, em consonância com as novas
diretrizes governamentais da área.



Grupo de Trabalho de Agroecologia

UFF

Rede de Universidades para o

Desenvolvimento Sustentável 

 Para além dos eixos temáticos do PLS, a 

 universidade promoveu e fez parte de ações na
área de sustentabilidade, que podem ser destacadas
abaixo.

OUTROS
DESTAQUES

O Grupo de Trabalho de Agroecologia, criado por meio da Portaria n. 68.258, de
10 de agosto de 2021, tem como proposta planejar e fortalecer o referencial da
agroecologia como um elemento para orientar a gestão e as políticas da
universidade.

A UFF passou a integrar a University
Network for Sustainable Development, da
UNITAR (ONU), em 2021, uma rede de
universidades latino-americanas voltada
para o desenvolvimento sustentável com
o objetivo de fomentar a troca de
conhecimento especializado entre os
participantes, visando atender aos 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da ONU (ODS).



Reconhecimento de boas práticas

sustentáveis

Ranking internacional de

sustentabilidade

O Programa de Universalização em Línguas
Estrangeiras (PULE), da Universidade
Federal Fluminense (UFF), recebeu uma
menção honrosa no International Green
Gown Awards, 2021
(igga_2021_winner_af_hr.pdf (greenhow
awards.org). O Programa concorreu na
categoria “Ensino para o Futuro”, junto a 50
outras iniciativas, de 23 países diferentes

A Universidade Federal Fluminense participa do ranking internacional de
sustentabilidade em universidades, o UI GreenMetric World University
Ranking, um sistema internacional criado pela Universidade da Indonésia (UI),
e em 2021 ocupou a posição nº 56 entre as universidades participantes da
América Latina e a posição n° 447 no ranking global.

https://www.greengownawards.org/files/igga_2021_winner_af_hr.pdf


 Projetos  de extensão relacionados

aos ODSs

Consumo de energia
Coleta seletiva e gestão de resíduos
Descarte de Resíduos de Saúde (RSS)
Saúde de servidores, colaboradores e alunos
Áreas verdes
Áreas de Preservação Permanente (APP’s) e Áreas de Preservação Ambiental
(APA’s)
Qualidade de Vida
Capacitação de servidores e colaboradores
Capacitação da comunidade acadêmica
Sensibilização

 
Entre os projetos de extensão da UFF, podemos destacar 57 ações de extensão com

relação aos ODS's da ONU, distribuídos entre os seguintes temas:
 
 



Uso 100% de lâmpadas e refletores LED.

Instalação de luminárias públicas solares que contemplam a área externa
(calçada da Ary Parreiras) e interna.

Instalação de lixeiras específicas para coleta seletiva de plástico e papel.
Composteira para o resíduo orgânico produzido na copa.

Utilização do húmus oriundos da composteira na horta do hospital (100%

orgânico), jardins da unidade e doação para servidores.
Fornecimento de copos de silicone reutilizáveis para toda equipe.

Fornecimento de copos plásticos biodegradáveis para os clientes.
Substituição dos aparelhos de ar condicionado de parede por split.
Campanha de educação ambiental para comunidade interna por meio de
banner.
Informatização e digitalização da radiologia, e consequentemente, redução
da geração de resíduo papel e resíduo químico.

Projeto e cotações para conversão da matriz energética para energia solar
(100%).

Instalação de medidores de consumo de energia elétrica nos principais
disjuntores do hospital para dimensionar o consumo diário.

Instalação de reservatório de água nos equipamentos de ar condicionado
para aproveitamento na irrigação do jardim.

O Hospital Veterinário da UFF realizou as seguintes ações:

 Práticas sustentáveis no Hospital

Universitário Veterinário (HUVET)



DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS

     Em 2021, ao longo do ano, buscou-se o aprimoramento da comunicação e
articulação interna para a coleta de dados sobre sustentabilidade na universidade,

por meio de reuniões on-line entre membros da CPS e representantes de Pró-reitorias,
Superintendências e Comissões. Vale destacar que o formato de reuniões on-line, em
função da pandemia do COVID-19,  mostrou-se eficaz. Para 2022, espera-se evoluir na
melhoria da comunicação interna, na coleta de dados relacionados à sustentabilidade
e evoluir na quantificação, acompanhamento e produção de indicadores de consumo
de recursos naturais na universidade.

Destaque 1 Resuma os pontos principais aqui.
• Lista de tópicos ajudam!
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