
Ata de Reunião Número 02/2018 – Comissão A3P 

Data:  12/04/2018 

Horário: 9:30 às 12:30 

Participantes:   

Ada Faria (Governança) Fabiana Souza (Saúde) 

Adelaine (Informática) Izaura Almeida (Segurança do Trabalho) 

Bruna Veronese (Manutenção e serviços) Mônica (Proex) 

Daniela Zanotti (DGP) Nathália Braga (Gestão Ambiental) 

Eduardo Dantas (Manutenção e serviços) Sérgio (Engenharia) 

Erick (ASCOM) Vanessa (Licitações) 

 

Convidada:   

Larisse (Saúde) 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO A 
OU 
I 1 

ÁREA 
IMPACTADA 

PRIORIDA
DE 

RESPONSÁVEL DATA 
PREVISTA 

DATA DE 
RESPOSTA 

1. ASSUNTOS GERAIS 

1.1 Alteração do horário das 
próximas reuniões para às 
9:30 

I Todos 
concordaram 
com a 
alteração. 

- 
 

- 
 

-  - 
 

1.2 Questionar a nova gestão 
sobre inclusão da 
sustentabilidade no 
Planejamento estratégico, 
pois foi dito que o 
Planejamento estratégico 
atual não contemplou 
esta área. 

A Todas as áreas.  Média Ada 
(Governança
) 

Reunião 
do mês de 
junho 

 

1.3 Propor ações dentro das 
12 áreas que a Comissão 
atua, já definidas, para 
que cada responsável seja 
definido e possa organizar 
as ações dentro de suas 
áreas. 

A Todas as áreas Alta Todos Reuniões 
dos 
meses de 
abril e 
maio 

 

1.4 Lista de e-mail.  A lista já 
foi criada conforme 
informação do setor de TI 
mas está com nome 
incorreto. Informática irá 
verificar a alteração. 

A Todas as áreas Alta Informática Por e-mail  

2. ECONOMIA DE RECURSOS 

2.1 Projeto de eficiência 
energética para concorrer 
ao edital de 
concessionárias 

A Todas as áreas Média 
 

Engenharia 
(Carlos com o 
Apoio do 
Sérgio) 

- - 

2.1.1 Alinhamento entre Engenharia e Gestão Ambiental com 
apresentação da proposta pela engenharia 

Engenharia e 
Gestão 
Ambiental 

Próxima 
reunião 

 

2.2.2 Elaboração do projeto Engenharia   



2.1.3 Submissão do projeto à concessionária de energia Engenharia e 
Gestão 
Ambiental 

  

3. LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

3.1 Definir uma estratégia 
para organizar um banco 
de dados para ser 
utilizado na inclusão de 
critérios de 
sustentabilidade nas 
licitações do IFRJ 

A Licitações Alta Vanessa 
(Licitações) 

Próxima 
reunião 

 

4. RESÍDUOS SÓLIDOS 

4.1 Implantação da Coleta 
Seletiva: Foram 
informados os nomes das 
cooperativas habilitadas.  
De 15 em 15 dias as 
cooperativas estão 
coletando o material 
reciclável com emissão do 
Manifesto de Resíduos 
(Foto no Anexo 1). 

I Todas as áreas Alta  Gestão 
Ambiental 
(Nathália) e 
Materiais 
(Eduardo) 

- CONCLUÍDA 

4.2 Curso de desfazimento de 
bens patrimoniados para 
os campi do IFRJ (ação 
relacionada à comissão) 

I Todas as áreas Alta Gestão 
Ambiental 
(Nathália) e 
Materiais 
(Eduardo) 

Será 
realizado 
no mês de 
julho 

 

4.3 Campanha para coleta de 
pilhas e baterias  

A Todas as áreas Média Gestão 
Ambiental 
(Nathália) 

Iniciar em 
19/04  

 

4.3.1 Consultar ABINEE Nathália 19/04  

4.3.2 Convidar os campi do IFRJ para participar Nathália   

4.3.3 Quantificar o volume de pilhas Nathália   

4.3.4 Contato ABINEE, possuindo mais de 30 kg de baterias/pilhas Nathália   

4.3.5 Elaborar contrato Nathália   

4.3.6 Organizar a logística da coleta Nathália   

4.3.7 Coleta das pilhas nos campi Nathália   

4.3.8 Enviar pilhas para a ABINEE Nathália   

4.4 Resíduos perigosos:  Prazo 
de contrato finaliza no 
mês de julho. Até de 20 de 
abril decidir se haverá 
prorrogação. 

A Manutenção Alta Manutenção 20/04  

4.5 Reaproveitamento de 
materiais subutilizados 

A Todas as áreas Alta Materiais e 
Gestão 
Ambiental 

Próxima 
reunião 

 

4.5.1 Apresentação da proposta Eduardo Próxima 
reunião 

 

5. QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO E CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS 

5.1 Análise ergonômica dos 
materiais de escritório 
que serão comprados 
para a reitoria. 

A Todas as áreas Alta Manutenção 
(Bruna) e 
Saúde 

Próxima 
semana 

 



(Fabiana 
Regolin) 

5.2 Bicicletário A Todas as áreas Média Engenharia  -  

5.2.1 Verificar a possibilidade de colocar internamente Sérgio Próxima 
reunião 

 

5.2.2 Providenciar a retirada dos materiais do andar térreo Sérgio   

5.2.3 No caso do bicicletário interno, definir local adequado e acesso  Sérgio   

5.2.4 Verificar a viabilidade de adaptação de banheiros para 
vestuários 

Sérgio   

5.2.5 Fazer o projeto Sérgio   

5.2.6 Licitar a obra Sérgio   

5.2.7 Executar a obra Sérgio   

5.3 Sala de amamentação   A Todas as áreas Alta Engenharia e 
Saúde  

- - 

5.3.1 A sala já foi definida pela Engenharia (Sérgio), no oitavo andar. Sérgio - CONCLUÍDA 

5.3.2 Definir a relação dos mobiliários Fabiana - CONCLUÍDA 

5.3.3 Enviar a relação do mobiliário para definir o projeto 
arquitetônico 

Fabiana  19/04/18  

5.3.4 Elaborar o projeto Sérgio  Próxima 
reunião 

 

5.3.5 Licitação e compra Fabiana    

5.3.6 Disponibilizar para uso e divulgar  Fabiana    

5.4 Necessidade de se discutir 
a acessibilidade no prédio 
da Buenos Aires 

A Todas as áreas Alta Todas as 
áreas 

Próxima 
reunião 

 

SENSIBILIZAÇÃO 

6.1 Evento para distribuição 
das canecas de fibra de 
coco. 

A Todas as áreas Alta Todas as 
áreas. 

02/05/20
18 

 

6.1.1 Licitação das canecas de fibra de coco Gestão 
Ambiental 

- CONCLUÍDA 

6.1.2 A comissão, junto com a convidada Larisse (Saúde) definiram 
que o evento será curto, rápido e impactante, pela manhã e 
tarde. 

Comissão 
 

- 
 

CONCLUÍDA 

6.1.3 Edição do vídeo Lixo Extraordinário e Entrega à ASCOM Nathália 12/04/18 CONCLUÍDA 

6.1.4 Envio do texto à ASCOM Nathália e 
Ada 

18/04/18 CONCLUÍDA 

6.1.5 Divulgação do evento pela ASCOM, incluindo a sugestão de 
café compartilhado 

Erick 20/04/18 CONCLUÍDA 

6.1.6 Reserva do projetor Nathália 20/04/18  

6.1.7 Informar o Gabinete e PROAD Nathália 20/04/18  

6.1.8 Impressão da lista de servidores, estagiários e terceirizados Bruna e 
Mônica 

20/04/18  

6.1.9 Levar as canecas até o local do evento Eduardo 20/04/18  

6.1.1
0 

Contribuir para o lanche solidário Todos os 
participantes 

02/05/20
18 

 

6.2 Discutir sobre 
possibilidade de usar o 
papel de parede dos 
computadores para a 
sensibilização 

A Todas as áreas Baixa Todas as 
áreas. 

Próxima 
reunião 

 

1  (A– ação e I – informação). 



 

Anexo 1: Matéria sobre a seleção de cooperativas para a reitoria do IFRJ. Página do IFRJ. 
 
05/02/18 

 
 

O IFRJ realizou, na tarde do dia 01/02, sorteios referentes a dois editais relacionados à gestão de 
resíduos da Reitoria do Instituto. Ao todo, três cooperativas foram selecionadas para realizar ações de coleta 
seletiva solidária e de desfazimento de bens irrecuperáveis. 
            Para o edital de chamamento n° 001/2017, referente à coleta seletiva solidária, 14 cooperativas se 
inscreveram, tendo sido selecionadas apenas três: Coopfuturo, Cooper Ecológica e Rede Recicla Verde. O 
período de duração do edital, de 24 meses, será dividido entre as três cooperativas habilitadas, que 
recolherão papel e papelão, vidro, metal, plástico e sucata eletrônica. Está incluída nesse processo a 
destinação de aproximadamente 2.000 itens eletrônicos e metais diversos armazenados no novo prédio da 
Reitoria, no Centro do Rio. 
            Já para o edital de chamamento n° 002/2017, que diz respeito à doação de bens irrecuperáveis, 13 
cooperativas se inscreveram, tendo sido selecionada apenas uma, dentre duas habilitadas: a Rede Recicla 
Verde será responsável pela realização do desfazimento de bens patrimoniais da Reitoria IFRJ, em 
consonância com as legislações ambientais e de alienação. Serão destinados cerca de oitenta itens de 
informática, de natureza eletrônica, caracterizados pelo IFRJ como irrecuperáveis (monitores, CPU’s, 
impressoras, calculadora, câmera digital, fax, microondas, monitor CRT, monitor LCD, nobreak, notebook, 
scanner, etc). 
            Desde o final do ano passado, a comissão da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P) tem 
realizado campanhas na Reitoria, como a de implantação da coleta seletiva solidária, que envolveu envio do 
Manual da Coleta Seletiva Solidária para o e-mail dos servidores, mensagens de sensibilização via e-mail e 
distribuição de placas de sensibilização nos espaços da reitoria. 
            Outras campanhas estão sendo preparadas para as próximas semanas: a ação de coleta de pilhas e 
baterias e a de recolhimento para destinação correta de resíduos eletrônicos pessoais dos servidores. 
            Apesar de o início das ações da A3P ter sido localizado na Reitoria do IFRJ, os representantes da 
comissão planejam uma capacitação para implantação da coleta seletiva solidária e destinação de bens que 
passaram por desfazimento em todos os campi. “A realização desses procedimentos é obrigatória em todos 
os órgãos da administração pública federal. É preciso estabelecer e acompanhar práticas de sustentabilidade, 
racionalização e qualidade, com foco na eficiência do gasto público e na gestão dos processos de trabalho”, 
explica Nathália Braga, presidente da comissão e tecnóloga em Gestão Ambiental do IFRJ. 
 

 

http://portal.ifrj.edu.br/editais-chamamento-cooperativas-e-associacoes-catadores-materiais-reciclaveis
http://portal.ifrj.edu.br/ifrj-adere-agenda-ambiental-administracao-publica-a3p

