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PLANO DE GESTÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL DA UFERSA 
 

AÇÕES JÁ REALIZADAS - 2014 

 

O Plano de Gestão de Logística Sustentável da UFERSA entrou em vigor no mês de julho de 2013. Desde 

então, algumas ações foram realizadas para sua implantação.  

 

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Para a gestão de resíduos, a UFERSA projetou e construiu um abrigo temporário de resíduos sólidos, com 

previsão de operação para a primeira quinzena de outubro de 2014. O abrigo de resíduos otimizará a 

doação dos resíduos recicláveis para a associação de catadores de materiais recicláveis de Mossoró, 

bem como viabilizará o descarte e posterior desfazimento adequado de outros resíduos como pilhas, 

baterias e lâmpadas fluorescentes. Para viabilizar o descarte de documentos impressos oficiais recicláveis 

da Universidade, também foram adquiridos 12 fragmentadores de papel. A coleta seletiva solidária foi 

instituída na UFERSA em dezembro de 2013 e hoje conta com uma coleta mensal aproximada de 750kg de 

materiais recicláveis, doados à associação local. Um servidor da área da limpeza foi contratado 

exclusivamente para apoiar a logística da coleta seletiva solidária. Um curso de capacitação dos 

servidores da área de limpeza e também campanhas de sensibilização e orientação para a coleta 

seletiva solidária foram realizadas para garantir a separação adequada entre resíduos recicláveis e não 

recicláveis. Além disso, campanhas para redução de uso de copos descartáveis vêm sendo realizadas 

periodicamente. A substituição de impressoras próprias por impressoras administradas por empresa 

contratada também vem ocorrendo a medida que são necessárias novas substituições. Esta ação tem 

reduzido os gastos com manutenção e perda de impressoras sucateadas. Ainda, de 04 a 06 de Junho de 

2014, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, houve uma grande mobilização na UFERSA, 

com palestras que trataram de práticas sustentáveis no setor empresarial, governamental e no terceiro 

setor, além de exposições científicas realizadas pelos estudantes de graduação e exposições artísticas 

para promover práticas sustentáveis vigentes.  

 

COMPRAS E CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

Na área de compras e contratações sustentáveis, a UFERSA criou uma logomarca para sinalizar ao 

mercado que a UFERSA prioriza produtos sustentáveis, que causem menos impacto ao ambiente e que 

levem em consideração os direitos humanos. Condicionadores de ar com tecnologia inverter que 

economizam até 40% de energia elétrica, torneiras temporizadas e papéis que levam em sua composição 

bagaço de cana-de-açúcar também vem sendo uma prioridade da Universidade, frente a outros 

equipamentos e produtos similares considerados não sustentáveis. 
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QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO 

Para a melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho, está em fase avançada de construção 

mais um centro de convivência para servidores e discentes, o que ampliará oportunidades de 

convivência, diálogo e bem estar. Telefones via fibra óptica, que contribuem para a redução dos gastos 

com telefonia, também foram instalados em todas as salas de docentes e edificações administrativas para 

permitir uma melhor comunicação interna entre setores e entre servidores. Cadeiras ergonomicamente 

adequadas também foram adquiridas em 2014, com o intuito de reduzir lesões causadas por esforço 

repetitivo em ambiente de trabalho. Um projeto de arborização de todos os campi da UFERSA com 

espécies nativas da Caatinga também está em andamento, e visa promover um melhor conforto térmico, 

além de beleza paisagística da Universidade. 


