
Ata de Reunião Número 03/2018 – Comissão A3P 

Data:  10/05/2018 

Horário: 9:30 às 12:00 

Participantes:   

Ada Faria (Governança) Fabiana Souza (Saúde) 

Bruna Veronese (Manutenção e serviços) Mônica de Souza (Proex) 

Luana Monteiro (Proet) Nathália Braga (Gestão Ambiental) 

Eduardo Dantas (Manutenção e serviços) Sérgio dos Santos (Engenharia) 

Vanessa de Oliveira (Licitações)  

 

Convidado:   

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO A 
OU 
I 1 

ÁREA 
IMPACTADA 

PRIORIDA
DE 

RESPONSÁVEL DATA 
PREVISTA 

DATA DE 
RESPOSTA 

1. ASSUNTOS GERAIS 

1.1 Divulgação de eventos 
relacionados à A3P (anexo 
1) 

I Todas as áreas -  -  - - 

1.2 Informação sobre o 
evento de sensibilização 
para os integrantes que 
não participaram 

I Todas as áreas -  -  - - 

SENSIBILIZAÇÃO 

6.1 Evento para distribuição 
das canecas de fibra de 
coco Reitoria Praça da 
Bandeira (Anexos 4 e 5). 

A Todas as áreas Alta Todas as 
áreas. 

02/05/20
18 

FINALIZADA 

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 CONCLUÍDA 

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

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

20/04/18 CONCLUÍDA 

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

6.1.1
0 

Contribuir para o lanche solidário Todos os 
participantes 

02/05/20
18 

CONCLUÍDA 

6.2 Evento para implantação 
da coleta seletiva e 
distribuição das canecas 
de fibra de coco Reitoria 
da Buenos Aires. 

A Todas as áreas Alta Nathália, 
Ada, Luana, 
Sergio, 
Adelaine 

24/05  



6.2.1 Contagem dos coletores de resíduos e definição da 
quantidade 

Ada 14/05  

6.2.2 Verificar a contagem do número de coletores Eduardo 14/05  

6.2.3 Definir os locais onde os coletores ficarão nos andares: 1, 4, 6, 
7 e 12 andares 

Ada e Sérgio 14/05  

6.2.4 Divulgação do manual de coleta seletiva por email e convite 
para o café solidário na Buenos Aires 

Nathália e 
Erick 

21/05  

6.2.5 Impressão das placas (P&B e coloridas) Luana 21/05  

6.2.6 Orientação da equipe de limpeza para coletar o material 
reciclável e armazená-lo corretamente 

Nathália 24/05  

6.2.7 Colagem das placas (placas, contact, durex, coletores) Nathália, 
Ada, Luana, 

Sergio, 
Adelaine 

24/05  

6.2.8 Apresentação da coleta seletiva, vídeo de sensibilização e 
distribuição das canecas, café solidário (projetor, vídeo e 
apresentação, ilha de coleta, canecas, lista de assinaturas, 
lanche)  

24/05  

6.3 Atualização da nova 
gestão a respeito dos 
problemas referentes ao 
prédio da Buenos Aires. 

A Todas as áreas Alta Sérgio e 
Nathália 

10/05 FINALIZADA 

Sistema hidráulico, elevadores, ar condicionados, sistema elétrico e serão levados para o novo pró-reitor. A 
tubulação que está contaminada, está isolada, as outras podem ser usadas porque estão próprias, apesar do 
cheiro e gosto ferruginoso. 

6.4 Troca de informações 
entre integrantes da 
comissão visando a 
resposta das perguntas 
que surgirem durante a 
próxima sensibilização. 

I Todas as áreas - Sérgio e 
Nathália 

- - 

6.5 Comemoração do dia 
mundial do meio 
ambiente (terça, 5 de 
junho) – itens abaixo 

A IFRJ Média Comissão 05/06  

6.6 Informativo sobre o dia do 
MA 

A IFRJ Média GA e ASCOM 04/06  

6.6.1 Texto informando sobre o dia do MA, reflexão sobre o tema 
“#WorldEnvironmentDay #BeatPlasticPollution” definido pela 
ONU MA. http://worldenvironmentday.global/en/get-
involved/toolkits  

Nathália 21/05  

6.6.2 Envio de fotos dos integrantes da comissão em ação para 
redução de plásticos (reduzir: sacolas plásticas, canecas, 
squezze, reutilizar, reciclar) 

Comissão 21/05  

6.6.3 Envio do informativo para lista dos servidores do IFRJ e 
publicação na página 

Erick 04/06  

6.7 Divulgar durante a 
semana alguns itens do 
guia do preguiçoso para 
salvar o mundo 

A IFRJ Média Nathália e 
ASCOM 

  

6.7.1 Nathália enviar material para ASCOM Nathália 24/06  

6.7.2 Envio do conteúdo para servidores do IFRJ Erick e 
ASCOM 

a partir 
04/06 

 

6.8 Trilha e piquenique na 
Floresta da Tijuca 

A Reitoria Média  05/06  

6.8.1 Definir trilha  Anderson 14/05  

http://worldenvironmentday.global/en/get-involved/toolkits
http://worldenvironmentday.global/en/get-involved/toolkits


6.8.2 Reserva de duas Vans e definição da quantidade de acentos Bruna e 
Saúde 

21/05  

6.8.3 Contato com o parque Saúde 21/05  

6.8.4 Formulário de inscrição do Google Saúde 21/05  

6.8.5 Divulgação REITORIA com informações: tipo de roupa, 
repelente, água, piquenique, limpeza da trilha e formulário de 
inscrição 

GA e Saúde 28/05  

6.8.6 Definir fala da saúde, segurança e do meio ambiente  Nathália, Ana 
e Anderson 

31/05  

6.8.7 Fotografar o evento Ada 05/06  

6.5 Andamento ao  
informativo de maio (para 
ASCOM) para 
sensibilização e 
divulgação das ações em 
sustentabilidade. 

A IFRJ Alta Ada e 
Nathália 

14/05  

6.6 Alimentação da página 
portal.ifrj/sustentabilidad
e onde serão divulgados 
materiais como: portaria 
de criação; atas e material 
de sensibilização. 

A IFRJ Média Luana Até 05/06  

6.7 Discutir sobre 
possibilidade de usar o 
papel de parede dos 
computadores para a 
sensibilização – levantar 
quem pode autorizar usar 
o papel de parede para 
divulgar a 
sustentabilidade 

A Todas as áreas Baixa Ada Próxima 
reunião 

 

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) 

Próxima 
reunião 

 

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

Engenharia e 
Gestão 
Ambiental 

Próxima 
reunião 

 

2.1.2 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 ampliar o uso de 
critérios de 
sustentabilidade nas 
licitações do IFRJ. 

A IFRJ Alta Vanessa 
(Licitações) 

Próxima 
reunião 

 

Discussão: Os critérios de sustentabilidade devem ser definidos no TR. Após a conversa, a comissão percebeu que 
está numa posição imatura para a definição da melhor estratégia de promover contratações sustentáveis. 



3.1.1 Rascunho para definir os critérios gerais de sustentabilidade 
visando gerar uma minuta para instrução normativa. Verificar 
como é feito nos outros IFs. 

Vanessa Próxima 
reunião 

 

3.1.2 Governança de Contratações deve ser tratado pela 
Governança. Inclusão do tema no Planejamento Estratégico. 

Ada e 
Vanessa 

Próxima 
reunião 

 

4. RESÍDUOS SÓLIDOS 

4.1 Coleta de bens recebidos 
como doação da SUSEP 
serão destinados como 
resíduos recicláveis (Foto 
no anexo 2)  

I IFRJ Alta  Eduardo - - 

4.2 Coleta de resíduos 
químicos pela empresa 
RODOCOM (Foto no 
anexo 3) 

A Todas as áreas Alta Nathália e 
DMS 

16/05  

4.3 Campanha para coleta de 
pilhas e baterias  

A Todas as áreas Média Gestão 
Ambiental 
(Nathália) 

-  

4.3.1 Consultar ABINEE Nathália 19/04 CONCLUÍDA 

4.3.2 Convidar os campi do IFRJ para participar Nathália Aguardan
do 
disponibili
dade 

 

4.3.3 Solicitar 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 CONCLUÍDA 
(feito pela 
Gestão 
Ambiental) 

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 
(Fabiana 
Regolin) 

Próxima 
semana 

FINALIZADO 

5.2 Bicicletário A Todas as áreas Média Engenharia  -  

5.2.1 Verificar a possibilidade de construir internamente Sérgio Próxima 
reunião 

 

5.2.2 Providenciar a retirada dos materiais do andar térreo Sérgio Aguardan
do 

 

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 CONCLUÍDA 

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 

 

1  (A– ação e I – informação). 

 

Assuntos pendentes: 

Reunião de junho: 

 Questionar a nova gestão sobre inclusão da sustentabilidade no Planejamento estratégico, pois foi dito 

que o Planejamento estratégico atual não contemplou esta área. Responsável: Ada (Governança). 

Reunião 04/2018. 

 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. 

Anexo 1: Divulgação de eventos relacionados à A3P. Todos enviados por e-mail ou whatsapp. 

   



Anexo 2: Resíduos que foram enviados para a cooperativa. 

   

  

  

 

Anexo 3: Resíduos perigosos que serão enviados para a empresa RODOCOM. 

   



Anexo 4: Matéria de divulgação da ação de sensibilização a respeito dos resíduos recicláveis. 
http://portal.ifrj.edu.br/cafe-sustentavel-ifrj Café Sustentável no IFRJ  (8/05/2018) 

   
 

Com o objetivo de conscientizar os servidores da importância de produzir menos resíduos, de reutilizar 
materiais e de fazer a disposição correta dos resíduos nos coletores da Coleta Seletiva Solidária, os 
integrantes da comissão da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P) realizaram o evento 
“Café Sustentável” na Reitoria do IFRJ, localizada na Praça da Bandeira. O evento, que aconteceu no 
dia 2 de maio, distribuiu aos servidores canecas de fibra de coco personalizadas, com o intuito de 
substituir a utilização de copos descartáveis na Reitoria. 

Segundo a presidente da comissão A3P, Nathália Braga, a separação dos resíduos secos (recicláveis) 
e úmidos (não recicláveis) não é difícil. “No coletor de resíduos úmidos devemos dispor os resíduos não 
recicláveis, como material orgânico e materiais sujos ou úmidos, como os restos de alimentos, papel 
toalha, guardanapos, tampas e potes de iogurte. No coletor de resíduos secos devemos dispor os 
resíduos recicláveis como papéis, plásticos, metais e vidros limpos e secos”, disse. Além disso, Nathália 
tirou uma dúvida comum a respeito de copos e garrafas de plástico: “Caso o recipiente esteja somente 
úmido na parte interna ou tampado e não representar a contaminação do restante do material reciclável 
que esteja no coletor, é aceitável a disposição no coletor de resíduos secos”, concluiu. 

 

Anexo 5: Texto do e-mail enviado para os servidores da reitoria. 

Informações sobre coleta seletiva no seu bairro, vídeo e documentário 

Dando continuidade à atividade de sensibilização a respeito do tema resíduos, a Comissão A3P - Agenda 

Ambiental da Administração Pública da Reitoria do IFRJ divulga duas informações solicitadas pelos 

servidores: 

1. Link (https://www.youtube.com/watch?v=XFDVxgbzowg ) do vídeo produzido pelo IFRJ para a 

sensibilização e link (https://www.youtube.com/watch?v=JLTY7t8c_x0 ) do documentário "Lixo 

Extraordinário" completo. 

2. Link do site (http://www.rio.rj.gov.br/web/comlurb/exibeconteudo?id=4380174 ) da Prefeitura do Rio 

onde há a programação dos dias e horários em que a Comlurb faz a coleta seletiva nos bairros do Rio de 

Janeiro. Caso haja coleta seletiva na sua rua, você poderá separar os resíduos recicláveis e colocá-los na 

porta da sua casa para que a Comlurb colete. Não esqueça de verificar nesse mesmo link quais são os 

materiais e a forma correta de descartá-los. 

 

http://portal.ifrj.edu.br/cafe-sustentavel-ifrj
https://www.youtube.com/watch?v=XFDVxgbzowg
https://www.youtube.com/watch?v=JLTY7t8c_x0
http://www.rio.rj.gov.br/web/comlurb/exibeconteudo?id=4380174

