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PLANO DE GESTÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL DA UFERSA 
RELATÓRIO SIMPLIFICADO – 2015 

Metas alcançadas até o momento, previstas no relatório PLS-UFERSA  
http://reitoria.ufersa.edu.br/comissoes/pls 

 
 

 
 
 
 

 
 

Materiais de 
Consumo 

Descrição da Meta Observação 
Substituição do uso de documento impresso por 
documento digital por meio da utilização de sistemas de 
informação. 

Implantando por: 
PROGRAD (seleção de bolsas para monitoria),  
Comitê de Iniciação Científica (relatório parcial de 
discente) e Planos e relatórios de atividade docente. 

Compra de copos produzidos com materiais que propiciem 
a reutilização ou a reciclagem. 

Distribuição de copos de vidro e canecas plásticas em 
copas de prédios administrativos e de salas de docentes. 

Substituição de impressoras da UFERSA por impressoras 
administradas por empresa contratada. 

Instalação de impressoras do tipo “ilha” que atendem há 
vários usuários/setor ou edificação. 

Realização de campanhas de sensibilização para 
promoção do consumo consciente. 

Campanhas realizadas durante a Semana anual de Meio 
Ambiente da UFERSA. 

 
 

 
 

Água e Esgoto 
 
 
 
 
 

Contratação de pesquisador para desenvolver e 
implementar projetos de manejo e conservação das áreas 
naturais, gestão da água e resíduos da Fazenda 
Experimental Rafael Fernandes da UFERSA. 

Servidor contratado: Francisco das Chagas Gonçalves 

Análise da viabilidade de aproveitamento da água de 
chuva e poços artesianos e reuso de água. 

Relatório técnico 2015: Estudo de viabilidade da captação 
das águas pluviais e do reuso da água da UFERSA campus 
Mossoró. 

Implementação do sistema de gerenciamento de resíduos 
químicos. 

Coordenador do Programa: Renato Melo Torres. 
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Água e Esgoto 

Realização de campanhas de promoção do uso 
sustentável da água. 

Campanhas realizadas durante a Semana anual de Meio 
Ambiente da UFERSA. 

Criação de uma Comissão Interna de Controle de Resíduos 
Químicos. 

Renato Melo Torres, Comissão PLS e PROAD. 

 

 

Coleta Seletiva 

Construção de abrigo temporário de resíduos recicláveis. Abrigo de resíduos em funcionamento desde 2015. 

Estabelecimento de um contrato institucional entre a 
UFERSA e a cooperativa de reciclagem para ordenamento 
da coleta seletiva. 

Termo de Compromisso firmado anualmente desde 2013. 

Aquisição de recipientes adequados para armazenamento 
temporário de materiais recicláveis. 

Recipientes adquiridos anualmente desde 2014. 

Contratação de servidor responsável pela manutenção e 
limpeza do abrigo temporário de resíduos recicláveis. 

Servidor contratado em 2014. 

 

 

 

Qualidade de 
Vida no 

Ambiente de 
Trabalho 

 

Oferta de água potável em todas as edificações. 

 

Compra de água mineral para servidores usuários de todas 
as edificações da UFERSA, exceto blocos de sala de aula, 
que dispõem de bebedouros com filtro. 

Compra de condicionadores de ar com selo Procel A e 
preferencialmente com tecnologia inverter ou superior. 

Compra realizada desde 2014. 

Compra de cadeiras ergonomicamente adequadas. Compra realizada desde 2014. 

Realização de cursos semestrais voltados à terapias 
ocupacionais. 

Coordenado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – 
PROGEPE. 

Promoção de campanhas sobre a qualidade de vida no 
local de trabalho. 

Coordenado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – 
PROGEPE, em parceria com o Setor de Segurança do 
Trabalho. 

Compras e 
Contratações 
Sustentáveis 

Ampliação da rede de comunicações telefônicas da 
UFERSA entre unidades do Campus. 

Aquisição e instalação de telefones com tecnologia VoIP 
(Voz sobre Protocolo de Internet), reduzindo gastos com 
comunicação. 

 
 


