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

forma geral, o PLS/UFERSA inclui sete áreas temáticas: (I) material de consumo, (II) energia elétrica, (III) 

água e esgoto, (IV) gerenciamento de resíduos, (V) qualidade de vida no ambiente de trabalho, (VI) compras 

e contratações sustentáveis e (VII) deslocamento de pessoal. A seguir, descrevemos algumas ações 

implementadas ou em processo de implementação em 2014.  

 

I – Material de Consumo 

 

MATERIAL DE CONSUMO 

AÇÃO A SER IMPLEMENTADA ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO 

Compra de copos produzidos com 

materiais que propiciem a reutilização 

ou a reciclagem. 

Ação implementada. 

Campanha educativa associada a 

compra de 350 canecas permanentes. 

A UFERSA realizou em 06 de agosto de 2013 uma 

campanha educativa para redução de copos descartáveis, 

associada a distribuição de 350 canecas permanentes a 

uma parcela dos estudantes usuários do Restaurante 

Universitário da UFERSA. 

Mais informações: 

http://www2.ufersa.edu.br/portal/comissoes/pls 

Substituição de impressoras da 

UFERSA por impressoras administradas 

por empresa contratada. 

Ação implementada. 
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II- Energia elétrica 

ENERGIA ELÉTRICA 

AÇÃO A SER IMPLEMENTADA ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO 

Criação de uma Comissão Interna de 

Conservação de Energia (CICE). 
Ação não implementada. 

Controle e planejamento obrigatório da 

demanda contratada, e de excedente de energia 

reativa. 

Ação implementada. 

Aquisição de analisadores de energia elétrica 

para verificação de parâmetros (e.g., tensão, 

corrente e harmônicos). 

Ação não implementada por falta de recurso 

financeiro. 

Aquisição de sensores de movimento e 

fotosensores para as lâmpadas. 
Ação não implementada. 

Aquisição de luminárias mais eficientes, de fácil 

limpeza com corpo refletor e aletas parabólicas 

em alumínio anodizado de alta pureza e 

refletância. 

Ação implementada. 

Agregação ao programa de capacitação dos 

servidores da UFERSA, de cursos de eficiência 

energética e conforto térmico. 

Ação implementada. 

Capacitação da equipe responsável pela 

elaboração de especificações técnicas para 

projetos, construções, reformas e aquisição de 

bens e serviços que envolvam o consumo de 

energia elétrica. 

Ação não implementada. 

Capacitação das comissões de licitação para que 

as aquisições sejam realizadas considerando-se 

obrigatoriamente equipamentos que possuam o 

selo Procel de maior eficiência (A). 

Ação implementada. 

Realização de campanhas de promoção do uso 

sustentável da energia elétrica durante os 

Seminários de Gestão de Logística Sustentável 

da UFERSA. 

Ação implementada. 
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III – Água e Esgoto 

ÁGUA E ESGOTO 

AÇÃO A SER IMPLEMENTADA ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO 

Realização de campanhas de promoção do uso 

sustentável da água durante os Seminários de 

Gestão de Logística Sustentável da UFERSA. 

Ação implementada. 

Criação de uma Comissão Interna de Controle 

de Resíduos Químicos. 
Ação implementada. 
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IV - Gerenciamento de Resíduos 

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 janeiro de 2015. O abrigo de resíduos otimizará a 

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

como viabilizará o armazenamento temporário e posterior desfazimento adequado de outros resíduos como 

pilhas, baterias e lâmpadas.  

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. 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 ao longo de 2014 para garantir a separação adequada entre 

materiais recicláveis e outros resíduos. O II minicurso de treinamento dos servidores do setor de limpeza da 

UFERSA para a coleta seletiva solidária ocorreu no dia 22 de novembro de 2014 e contou com a 

participação de aproximadamente 150 servidores. Os biólogos Breno T. S. Carneiro e Cristiane C. F. Lima, 

membros da Comissão para a Coleta Seletiva Solidária da UFERSA, coordenaram o curso. 

Além disso, campanhas para redução de uso de copos descartáveis foram realizadas em 2014.  

A substituição de impressoras próprias por impressoras administradas por empresa contratada 

ocorreu a medida que foram necessárias novas substituições. Esta ação reduziu os gastos com manutenção e 

perda de impressoras sucateadas.  

Adicionalmente, 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.  

COLETA SELETIVA 

AÇÃO A SER IMPLEMENTADA ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO 

Construção de abrigo temporário de resíduos recicláveis. Ação implementada. 

Estabelecimento de um contrato institucional entre a 

UFERSA e a associação de catadores de materiais recicláveis 

para promover a coleta seletiva e destinação ambientalmente 

adequada dos materiais recicláveis. 

Ação implementada. 

Aquisição de recipientes adequados para armazenamento 

temporário de materiais recicláveis. 
Ação implementada. 

Contratação de servidor responsável pela manutenção e 

limpeza do abrigo temporário de resíduos. 
Ação implementada. 
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V – Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho 

Nos dias 22 e 23 de outubro de 2014, a UFERSA realizou a semana do servidor com uma 

programação que incluiu: espaço saúde, com vacinação, aferição de pressão arterial, teste de glicemia e 

orientações sobre o câncer de mama e de colo de útero. Adicionalmente, foram ministradas palestras sobre o 

alívio das tensões do corpo e oficinas de pilates, fotografia, yoga e zumba. 

 

QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO 

AÇÃO A SER IMPLEMENTADA ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO 

Oferta de água potável em todas as edificações. Ação implementada. 

Monitoramento da qualidade da água da UFERSA. Ação não implementada. 

Implementação do programa de avaliação e manutenção 

periódica dos condicionadores de ar da UFERSA. 
Ação implementada parcialmente. 

A medida que for necessária nova aquisição ou substituição, 

realizar a compra de condicionadores de ar com selo Procel A 

e preferencialmente com tecnologia inverter ou superior. 

Ação implementada. 

A medida que for necessária nova aquisição ou substituição, 

realizar a compra de cadeiras ergonomicamente adequadas e 

monitores com ajuste de altura. 

Ação implementada. 

Aquisição de apoio para os pés, bolinhas anti-stress, suporte 

para texto e suporte para notebook. 
Ação implementada. 

Aquisição de mudas de espécies nativas da Caatinga em 

estágio avançado de crescimento para arborização dos campi. 
Ação implementada.  

Criação de um espaço para convivência, socialização e 

integração de todos os servidores da UFERSA. 
Ação não implementada. 

Realização de cursos semestrais voltados à terapias 

ocupacionais. 
Ação implementada. 

Previsão de áreas de convivência internas e abertas nos novos 

projetos de construção de prédios. 
Ação não implementada. 

Promoção de campanhas sobre a qualidade de vida no local de 

trabalho durante os Seminários de Gestão de Logística 

Sustentável da UFERSA.  

Ação implementada. 
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VI – 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. 

 

COMPRAS E CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

AÇÃO A SER IMPLEMENTADA ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO 

Nomeação de uma Comissão Interna para otimizar o processo 

de desfazimento de bens inservíveis. 
Ação implementada. 
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VII – Deslocamento de Pessoal 

DESLOCAMENTO DE PESSOAL 

AÇÃO A SER IMPLEMENTADA ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO 

Divulgação, pelo setor de transporte da 

UFERSA, de roteiros de viagens e 

número de assentos disponíveis. 

Ação implementada parcialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


