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Ata da Reunião 01/2017 da Comissão de Sustentabilidade, Gestora da A3P – Agenda 
Ambiental da Administração Pública da reitoria do Instituto Federal do Rio de Janeiro 

 
 
09 de agosto de 2017, local: Sala de Reuniões da Reitoria do IFRJ 

Abertura da reunião: 08:30 h. Encerramento da reunião: 12:30 h. 

Redação da ata: Nathália Braga 

 

Membros presentes na reunião: 

Área representada  Servidor 

Tecnologia da Informação Bruno Augusto Torres 

Comunicação Erick Alan 

Saúde Fabiana Regolin 

Engenharia - 

Manutenção - 

Patrimônio Eduardo Ribeiro Gantus 

Pró-reitoria de Extensão Mônica Menezes de Souza 

Gestão Ambiental/Seg. Trabalho Nathália da Silva Braga 

Gabinete - 

Compras - 

 

Convidados presentes na reunião: 

Anderson Augusto – Coordenador da Segurança do Trabalho e Meio Ambiente 

 

Assuntos tratados: 

1. Apresentação dos integrantes da Comissão. 

A primeira reunião da Comissão Gestora da A3P - Agenda Ambiental da Administração Pública da 

reitoria do IFRJ iniciou com a apresentação de todos os integrantes presentes. 

2. Apresentação: Atuação em gestão ambiental no IFRJ (conhecendo nossos problemas) 

Duas apresentações foram feitas pela representante da área de gestão ambiental, Nathália Braga, 

visando contextualizar os integrantes da Comissão a respeito das ações em gestão ambiental no IFRJ, 

além de apresentar as fragilidades, fortalezas, oportunidades e ameaças referentes ao tema. 

3. Apresentação: Noção geral do que é a A3P (uma ferramenta para superar nossas limitações) 



A segunda apresentação tratou de uma noção geral da A3P: objetivos, eixos, processo de implantação 

e cronograma de conclusão. As apresentações foram anexadas na pasta do Google Drive da A3P e o 

link enviado por e-mail. 

4. Definição de suplentes e representação faltante. 

Nathália Braga verificou com o grupo a possibilidade de inserção de suplentes na Comissão da A3P, 

considerando a dificuldade de disponibilidade de todos os integrantes no mesmo dia. Todos os 

integrantes presentes concordaram com a sugestão e se responsabilizaram a enviar os nomes dos 

suplentes representantes de cada área. Abaixo a relação com os nomes já enviados. Os outros nomes 

serão inseridos na tabela de acordo com o envio dos dados dos novos integrantes. 

Área de atuação  Titular Suplente 

Tecnologia da Informação Bruno Augusto Torres  

Comunicação Erick Alan Danyelle Christine Woyames da Silva 

Saúde Fabiana Souza Fabiana Regolin 

Engenharia Fabrício Gean Guedes  

Manutenção Moacir Romeiro Magno Trajano 

Patrimônio Eduardo Ribeiro Gantus Gustavo de Andrade Lima 

Pró-reitoria de Extensão Mônica Menezes de Souza Vanderson Amaral Pereira 

Gestão Ambiental/Seg. Trabalho Nathália da Silva Braga Izaura Cristina Ferreira de Almeida 

Gabinete Priscila Cardoso de Souza  

Compras Vanessa de Oliveira  

Desenvolvimento de pessoas  Daniela Zanotti da Silva --- 

 

5. Resíduos comuns e coleta seletiva: um problema atual na reitoria. 

O quinto tema de pauta da reunião se trata da obrigação e necessidade de implantação da coleta 

seletiva solidária na reitoria. Esta pauta foi sugerida pela integrante Nathália Braga por dois motivos: 1. 

A coleta seletiva solidária é obrigatória para órgãos e entidades da administração pública federal desde 

2006 (Decreto 5940/2006); 2. Recentemente o IFRJ foi multado pela COMLURB por conta da geração 

de resíduos comuns acima do limite. Infelizmente a ausência de um representante da Diretoria de 

Manutenção e Serviços afetou o encaminhamento adequado dessa demanda. Os integrantes presentes 

se disponibilizaram a criar um grupo de trabalho para tratar dessa questão, que envolve sensibilização 

da comunidade com relação à disposição dos resíduos nos coletores, confecção e distribuição dos 

coletores e capacitação da equipe de limpeza. A definição das próximas ações do grupo de trabalho 

será feita conjuntamente, por e-mail. 

6. Preocupação com sustentabilidade na reforma do novo prédio da reitoria  

O integrante Eduardo Gantus, representante da área de patrimônio, sugeriu como pauta a discussão da 

reforma da edificação dentro da Comissão, por conta da necessidade de considerar não só economias 

a curto prazo, mas também a longo prazo. Eduardo apresentou como exemplo a grande quantidade de 

lâmpadas existentes por andar e a necessidade de pensarmos em alternativas para economia de 



energia.  Infelizmente a ausência de um representante da Engenharia afetou o encaminhamento 

adequado dessa demanda. Os integrantes optaram por tratar do assunto na próxima reunião. 

7. Divulgação do “GUIA DE ERGONOMIA: Orientações para compra de mobiliário” 

A integrante Fabiana Regolin, representante da área de saúde, recomendou a divulgação do guia, que 

contempla critérios sustentáveis para a compra de mobiliário. O Guia foi anexado na pasta do Google 

Drive da A3P, e o link enviado por e-mail. 

8. Divulgação da criação da Comissão para a comunidade da reitoria. 

O integrante que representa a área de Comunicação, Erick Alan, se disponibilizou a divulgar a criação 

da Comissão para a comunidade da reitoria em um informativo que será enviado via e-mail, após obter 

fotografias com todos os integrantes da Comissão. 

9. Proposta para a próxima reunião. Um ensaio do Diagnóstico da A3P. 

Para a próxima reunião foi sugerido que cada representante coletasse dados (quantitativos e 

qualitativos) referentes à sua área de atuação, para iniciar a confecção do Diagnóstico da reitoria, que 

servirá como vase para definir as próximas ações da A3P. A definição dos dados a serem levantados 

será feita conjuntamente, por e-mail. A representante da gestão ambiental se propôs a elaborar e enviar 

por e-mail as tabelas com os dados que precisam ser levantados em cada área.  

 

Observação: Esta ata será anexada na pasta do Google Drive da A3P, e o link enviado por e-mail. 

 

 

 


