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Comissão Gestora da A3P  

Agenda Ambiental da Administração Pública  

 

 
Ata da Reunião 02/2017 da Comissão de Sustentabilidade da reitoria do IFRJ 

 
 
05 de outubro de 2017, local: Sala de Reuniões da Reitoria do IFRJ 
Abertura da reunião: 09:00 h. Encerramento da reunião: 13:00 h. 
Redação da ata: Nathália Braga  

 

Membros presentes na reunião: 

Área de atuação  Titular Suplente 

Tecnologia da Informação  Adelaine Spranger Ferreira 

Comunicação   

Saúde Fabiana Souza  

Engenharia   

Manutenção   

Patrimônio Eduardo Ribeiro Gantus Gustavo de Andrade Lima 

Pró-reitoria de Extensão   

Gestão Ambiental/Seg. Trabalho Nathália da Silva Braga  

Compras   

Desenvolvimento de pessoas    

 

Assuntos tratados: 

1. Informes: 

 Leitura da ata da reunião anterior. 

 Fase do processo de adesão da A3P: MMA fez a publicação no Diário Oficial da União, próximo 
passo é aprovação da portaria de criação da comissão. 

 Data das próximas reuniões: 

- Próxima reunião da Comissão da A3P: 26 de outubro, de 09:00 às 13:00h, na sala de reuniões 
da reitoria (Praça da Bandeira). 

 Informes Rede Rio de Sustentabilidade: Vanessa de Oliveira, por não estar presente, fará a 
apresentação sobre o eixo licitações sustentáveis na próxima reunião. 

 Divulgação de eventos da área ambiental: Seminário de Licitações Sustentáveis – Anexo 1 

 Pendências da reunião anterior: 
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Atividade Execução Execução Conclusão 

Elaboração da ata da reunião Nathália 21/09 ok 

Minuta portaria Comissão A3P Nathália 27/09 ok 

Minuta portaria Coleta Seletiva Nathália 27/09 ok 

Divulgação da criação da Comissão para a 
comunidade da reitoria 

Erick e Danyelle 28/09 ok 

Inserir dados na planilha do Diagnóstico Patrimônio, Serviços e 
Engenharia  

02/10 Não foi 
realizado 

Contagem dos coletores existentes (lixeiras) e 
definição da quantidade necessária 

Serviços e Patrimônio 02/10 ok 

Elaborar lista de presença com campos 
mensais 

Nathália 02/10 ok 

Elaborar Edital de chamamento das 
cooperativas de catadores 

Nathália Definir prazo 
em 04/10 

ok 

 

 Apresentação da pauta e verificar interesse em alterá-la: Não houve proposta de alteração da 
pauta pelos integrantes. 

2. Apresentação das propostas de portarias 

As minutas das portarias que instituirão: 1. Comissão Gestora da A3P da reitoria do IFRJ, e 2. 
Comissão de Coleta Seletiva Solidária na reitoria do IFRJ foram enviadas anteriormente para aprovação 
por e-mail, as áreas que não apresentaram suas opiniões foram: Tecnologia da Informação, 
Comunicação, Engenharia, Patrimônio e Compras. O modelo aprovado será enviado pela integrante 
Nathália Braga para o Gabinete do Reitor. 

 

3. Apresentação dos resultados da reunião da Comissão de Coleta Seletiva Solidária. 

A reunião foi realizada em 04/10/2017, no auditório da reitoria, localizado no Centro do Rio de Janeiro. 

Abaixo é apresentada a relação de membros presentes. Não houve representação das seguintes áreas: 
Engenharia, Desenvolvimento de Pessoas e Compras. 

 

Área de atuação  Titular Suplente 

Tecnologia da Informação  Adelaine Spranger Ferreira 

Comunicação  Danyelle Christine Woyames da Silva 

Saúde  Fabiana Regolin 

Engenharia   

Manutenção Moacir Romeiro  

Patrimônio Eduardo Ribeiro Gantus  

Pró-reitoria de Extensão  Vanderson Amaral Pereira 

Gestão Ambiental/Seg. Trabalho Nathália da Silva Braga  

Compras   

Desenvolvimento de pessoas    

 

Na reunião anterior foi elaborada uma planilha com as etapas para implantação da Coleta Seletiva 
Solidária e definição dos responsáveis e período de realização. Na atual reunião, tal planilha foi 
atualizada e novas ações foram inseridas (planilha abaixo, em azul estão marcadas as próximas ações). 
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Ação Responsáveis Execução Conclusão 
Constituição da Comissão de Coleta Seletiva Solidária 
(elaborar minuta da portaria) 

Nathália até dia 
27/09 

ok 

Contagem dos coletores existentes (lixeiras) - prédio 
Praça da Bandeira 

Eduardo e 
Gustavo 

02/10 ok 

Verificar possibilidade de criação de página da Comissão Adelaine 09/10 ok 

Contagem dos coletores existentes (lixeiras) – prédio 
Buenos Aires  

Eduardo e 
Nathália 

09/10  

Definição da quantidade de coletores necessária para o 
prédio da reitoria 

Moacir e 
Nathália 

09/10  

Caso necessário: obter coletores com almoxarifado ou 
supermercados 

Moacir 09/10  

Buscar material no site da A3P Danyelle 09/10  

Publicação da matéria sobre a Comissão Danyelle 09/10  

Produção da identidade visual e elaboração do material 
de divulgação – Aguardando fim das férias da designer 

Danyelle 09/10  

Divulgação ações por e-mail e redes sociais Danyelle 09/10  

Elaborar Edital de Habilitação e Termo de Compromisso 
(Edital de chamamento das ONG´s e Cooperativas) 

Nathália 09/10  

Marcar reunião com preposto (treinamento e sacos de 
cores diferenciadas) 

Moacir 11/10  

Obter Contact Nathália 12/10  

Autorização para imprimir Nathália 12/10  

Enviar texto para transcrição em braile Nathália 12/10  

Aprovação do edital pela Comissão por e-mail Comissão 16/10  

Finalização da arte Danyelle 16/10  

Treinamento da equipe de limpeza (acessibilidade...) Comissão 16-19/10  

Aprovação da PROAD Moacir e 
Nathália 

16-19/10  

Impressão Danyelle 19/10  

Produzir placas em braile para usar sobre coletores Vanderson 12/10  

Sensibilizar servidores e terceirizados nos setores Comissão 23/10  

Implantação: distribuição coletores, adesivos e placas 
informativas – cedinho. Sensibilização 10:00 e 14:00h 

Comissão 23/10  

Encaminhar processo administrativo para obtenção do 
parecer jurídico (Encaminhar para o procurador do IFRJ) 

Manutenção / 
Licitação 

o mais breve  

Emissão do parecer Procurador -  

Reunião A3P reitoria Comissão 26/10  

Pesagem semanal dos resíduos recicláveis Manutenção segundas  

Publicação do Edital  Licitações e 
ASCOM  

27/11  

Edital: Data limite para entrega dos documentos de 
habilitação 

Licitaç, Manut e 
Gestão Amb 

04/12  

Edital: Data de divulgação da lista contendo a relação das 
associações ou cooperativas habilitadas e inabilitadas 

Licitaç, Manut e 
Gestão Amb 

08/12  

Edital: Data limite para interposição de recursos contra o 
resultado da habilitação 

Licitaç, Manut e 
Gestão Amb 

12/12  
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Ação (CONTINUAÇÃO) Responsáveis Execução Conclusão 

Edital: Data de divulgação do resultado dos recursos Licitaç, Manut e 
Gestão Amb 

19/12  

Edital: Data do sorteio público Licitaç, Manut e 
Gestão Amb 

20/12  

Acompanhamento do edital Licitaç, Manut e 
Gestão Amb 

até o fim do 
processo 

 

Monitoramento das estações de coleta Comissão constante  

Campanha de coleta de pilhas e baterias (com os campi) Comissão 15/01/18  

Verificar parceiro para Palestra servidores e terceirizados Nathália Evento futuro 

Palestra servidores e terceirizados Parceiro Evento futuro 

Elaboração dos relatórios periódicos e envio para o 
Comitê Interministerial 

Gestão 
Ambiental 

Após 6 meses  

 

 Definir necessidade de manual de Coleta Seletiva: Danyelle irá verificar se existe algum material que 
nos atenda no site da A3P 

 Definição das placas informativas: além de aproveitar material A3P, iremos elaborar placas de 
sensibilização para: elevadores, impressoras e outros. 

 Campanha de coleta de pilhas e baterias, consultar ABINEE e juntar com pilhas dos campi 

4. Diagnóstico da A3P 

Na primeira reunião foi definido 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 
base para definir as próximas ações da A3P. Nathália Braga elaborou e enviou por e-mail as tabelas 
com os campos para preenchimento de dados que precisam ser levantados em cada área. As tabelas 
estão disponíveis no endereço para serem alteradas por todos os integrantes da comissão: 
https://docs.google.com/a/ifrj.edu.br/spreadsheets/d/1giixHjUVACa-
rh1fb6ZCIsqX9M42hrocJ6EZYp5qYCI/edit?usp=sharing  

O preenchimento da planilha não foi feito por três áreas que possuem grande importância no 
Diagnóstico (Patrimônio, Serviços e Engenharia), portanto não foi possível avançar na análise dos 
dados e definição das metas dentro da agenda A3P. Esse assunto será tratado, SEM POSSIBILIDADE 
DE CANCELAMENTO, na próxima reunião. 

5. Plano de ação para diminuição do consumo de energia elétrica e água. 

Algumas estratégias para diminuição do consumo já foram adotadas pela PROAD, como o 
encurtamento do horário de trabalho. Outras estratégias serão discutidas na próxima reunião, SEM 
POSSIBILIDADE DE ADIAMENTO. Esse tema não foi discutido até então por conta do não 
preenchimento da planilha de indicadores por alguns setores. 

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

 O integrante que representa a área de Comunicação, Erick Alan, se disponibilizou, na reunião 
anterior, a divulgar a criação da Comissão para a comunidade da reitoria em um informativo que 
será enviado via e-mail. O integrante entrou de férias e Nathália Braga elaborou um texto que foi 
enviado para a outra representante da Comunicação, Danyelle Silva. Outras formas de divulgação 
serão utilizadas pela Comunicação: site e facebook. 

 A representante da Tecnologia da Informação, Adelaine Ferreira, verificou que é possível criar uma 
página da comissão no site do IFRJ e trouxe para essa reunião a necessidade de definição dos 
materiais que serão incluídos. Definimos os seguintes materiais: Portaria de criação; atas; material 
de sensibilização. 

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

https://docs.google.com/a/ifrj.edu.br/spreadsheets/d/1giixHjUVACa-rh1fb6ZCIsqX9M42hrocJ6EZYp5qYCI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/ifrj.edu.br/spreadsheets/d/1giixHjUVACa-rh1fb6ZCIsqX9M42hrocJ6EZYp5qYCI/edit?usp=sharing
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ANEXO 1: 

 


