
Ata de Reunião Número 04/2018 – Comissão A3P 

Data:  07/06/2018 

Horário: 9:30 às 12:00 

Participantes:   

Ada Faria (Governança) Fabiana Souza (Saúde) 

Celso Martins (Licitações) Izaura Almeida (Segurança) 

Daniela Zanotti (DGP) Luana Monteiro (Proet) 

Eduardo Dantas (Manutenção e serviços) Nathália Braga (Gestão Ambiental) 

Erick Ferreira (ASCOM) Wanderson Pereira (Proex) 

 
Legenda de cores: ações em preto e atividades de cada ação em azul. 

 

Convidado:   

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO A 
OU 
I 1 

ÁREA 
IMPACTADA 

PRIORIDA
DE 

RESPONSÁVEL DATA 
PREVISTA 

DATA DE 
RESPOSTA 

1. ASSUNTOS GERAIS 

1.1 Informação sobre 
desdobramentos da 
matéria de divulgação do 
evento. 

I Todas as áreas -  -  - - 

1.2 Atualização da Portaria 
com integrantes da 
Comissão 

I Todas as áreas -  -  - - 

1.3 Substituição das etiquetas 
dos coletores de coleta 
seletiva  

A Todas as áreas Alta Nathália, 
Ada, Luana, 
Izaura, 
Daniela, 
Fabiana 
Souza, Erick, 
Celso 

Semana 
do dia 18 

- 

1.4 Visita à cooperativa A Todas as áreas  Nathália, 
Izaura, Ada, 
Daniela, 
Fabiana e 
Luana e 
representant
es dos 
setores. 

Após à 
arrecadaç
ão das 
doações  

- 

1.5 Curso para implantação 
da coleta seletiva e 
desfazimento de bens. 

A Todas áreas  Eduardo, 
Daniela e 
Nathália 

Próxima 
reunião 

- 

SENSIBILIZAÇÃO 

2.1 Evento para implantação 
da coleta seletiva e 
distribuição das canecas 
de fibra de coco Reitoria 
da Buenos Aires (convite 
no Anexo 1 e texto para 

A Todas as áreas Alta Nathália, 
Ada, Luana, 
Sergio, 
Daniela e 
Fabiana 
Regolin. 

24/05 FINALIZADA 



matéria não publicada no 
Anexo 2). 

2.1.1 Contagem dos coletores de resíduos e definição da 
quantidade 

Ada 14/05 CONCLUÍDA 

2.1.2 Verificar a contagem do número de coletores Eduardo 14/05 CONCLUÍDA 

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

Ada e Sérgio 14/05 CONCLUÍDA 

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

Nathália e 
Erick 

21/05 CONCLUÍDA 

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

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

Nathália 24/05 CONCLUÍDA 

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

Fabiana 
Regolin e 
Daniela 

24/05 CONCLUÍDA 

2.1.8 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 CONCLUÍDA 

2.2 Comemoração do dia 
mundial do meio 
ambiente na terça, 5 de 
junho – itens abaixo 

A IFRJ Média Comissão 05/06 FINALIZADA 
 

2.3 Informativo sobre o dia do 
MA (Anexo 3). 

A IFRJ Média GA e ASCOM 04/06 FINALIZADA 

2.3.1 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 CONCLUÍDA 

2.3.2 Utilização dos textos sobre Sustentabilidade e Coleta Seletiva 
Solidária  

Nathália e 
Ada  

21/05 CONCLUÍDA 

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

Comissão 21/05 CONCLUÍDA 

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

Danyelle 04/06 CONCLUÍDA 

2.4 Trilha e piquenique na 
Floresta da Tijuca 

A Reitoria Média  05/06 Não foi 
possível 
realizar o 
evento por 
problemas 
logísticos. 
Evento 
substituído 
pela 
campanha 
“Trocas 
solidárias e 
doação” 

2.4.1 Definir trilha  Anderson 14/05 

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

21/05 

2.4.3 Contato com o parque Saúde 21/05 

2.4.4 Formulário de inscrição do Google Saúde 21/05 

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

GA e Saúde 28/05 

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

31/05 

2.4.7 Fotografar o evento Ada 05/06 

2.5 Campanha de Trocas 
solidárias de objetos e 
doação (divulgação no 
Anexo 4). 

A IFRJ Média Setores de 
Gestão 
Ambiental, 
Saúde, 
Segurança e 
Comissão  

  

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


2.5.1 Elaboração de proposta com setores de Gestão Ambiental, 
Saúde, Segurança e Comissão 

Todos os 
envolvidos 

24/05 CONCLUÍDA 

2.5.2 Elaborar rascunho da campanha e enviar para AsCom Nathália e 
Luana 

30/05 CONCLUÍDA 

2.5.3 Divulgação AsCom 07/06 CONCLUÍDA 

2.5.4 Campanha Todos 
envolvidos 

11-13/06 CONCLUÍDA 

2.5.5 Reservar transporte para a doação dos materiais Luana Aguardar a 
arrecadação 

 

2.5.6 Doação dos materiais Todos 
envolvidos 

Em 
andamento 

 

2.5.7 Palestra da equipe de Saúde do Trabalhador e Segurança do 
Trabalho 

Todos 
envolvidos 

Em 
andamento 

 

2.5.8 Visita da Comissão para conhecer o trabalho da cooperativa, 
chamar representante da Coord. de Manutenção 

Todos 
envolvidos 

Em 
andamento 

 

2.6 Campanha de coleta de 
resíduos eletrônicos dos 
servidores. 

A IFRJ Baixa Gestão 
Ambiental 

Até 13/06  

2.6.1 Contato com as cooperativas Luana 24/05 CONCLUÍDA 

2.6.2 Elaborar rascunho da campanha e enviar para Ascom Nathália e 
Luana 

30/05 CONCLUÍDA 

2.6.3 Divulgação AsCom 07/06 CONCLUÍDA 

2.6.4 Identificar área de armazenamento temporário dos resíduos  Luana 11/06  

2.6.5 Campanha (coleta  realizada na reitoria da praça da Bandeira). Nathália e 
Luana 

11-13/06  

2.6.6 Destinação dos resíduos Nathália e 
Luana 

14/06  

2.7 Campanha de economia 
de recursos em parceria 
com a AsCom 

A IFRJ Média Gestão 
Ambiental e 
AsCom 

  

2.7.1 Elaboração de proposta para a AsCom Nathália 06/06 CONCLUÍDA 

2.7.2 Reunião da Gestão Ambiental com a AsCom Nathália 07/06 Não houve 
reunião 

2.7.3 Elaboração do material Nathália   

2.8 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 Será 
tratado 
em 
reunião 
com a 
ASCOM. 

Não houve 
reunião 

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

A IFRJ Média Luana Próxima 
reunião 

 

2.10 Distribuição de canecas 
para servidores que não 
receberam nos dois 
prédios 

A Reitoria Alta Luana e Ada 07/06 CONCLUÍDA 



3.ECONOMIA DE RECURSOS 

3.1 Projeto de eficiência 
energética para concorrer 
ao edital de 
concessionárias 

A Todas as áreas Média 
 

Engenharia 
(Carlos com o 
Apoio do 
Sérgio) 

  

3.1.1 Projetos de eficiência energética elaborados para concorrer 
pelo edital da Light (ainda não foram contemplados os campi 
atendidos pela ENEL). Projetos focados na substituição do tipo 
das lâmpadas por LED,  ar condicionado (instalação de 
inversores de frequência), elevadores (instalação de inversor 
de frequência).  Os projetos para os seguintes campi: São João, 
Reitoria, Nilópolis, Realengo, Maracanã, Paracambi e Pinheiral. 

Carlos com 
execução 
pelo 
consultor 

Conclusão 
no fim do 
ano. 

 

4.LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

4.1 Definir uma estratégia 
para ampliar o uso de 
critérios de 
sustentabilidade nas 
licitações do IFRJ. 

A IFRJ Alta Vanessa 
/Celso 
(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. 

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

Vanessa/ 
Celso 

Próxima 
reunião 

 

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

Ada e 
Vanessa 

Próxima 
reunião 

 

5.RESÍDUOS SÓLIDOS 

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

I IFRJ Alta  Eduardo - - 

A retirada foi paralisada por conta de um acidente que ocorreu no local com um dos servidores. A atividade será 
retomada após a garantia da segurança dos servidores e dos cooperados. 

5.2 Coleta de resíduos 
químicos pela empresa 
RODOCOM  

A Todas as áreas Alta Nathália e 
DMS 

21/05 FINALIZADA 

5.3 Campanha para coleta de 
pilhas e baterias 
(Permanente) 

A Todas as áreas Média Gestão 
Ambiental  

-  

5.3.1 Consultar ABINEE Luana 04/06 CONCLUÍDA 
5.3.2 Elaborar rascunho da campanha e enviar para Ascom Nathália e 

Luana  
30/05 CONCLUÍDA 

5.3.3 Divulgação da campanha 08/06 CONCLUÍDA 
5.3.4 Convidar os campi do IFRJ para participar 25/06  
5.3.5 Solicitar o volume de pilhas   
5.3.6 Contato ABINEE, possuindo mais de 30 kg de baterias/pilhas   
5.3.7 Elaborar contrato   
5.3.8 Organizar a logística da coleta   
5.3.9 Coleta das pilhas nos campi   
5.3.10 Enviar pilhas para a ABINEE   

5.4 Curso de Implantação da 
Coleta Seletiva e 
Desfazimento de Bens 

A IFRJ Alta Materiais e 
Gestão 
Ambiental 

  



5.4.1 Elaboração da proposta Eduardo e 
Nathália 

07/07  

5.4.2 Elaboração do conteúdo e materiais para o curso Eduardo e 
Nathália 

  

5.4.3 Divulgação AsCom   

5.4.4 Reserva da sala de aula Daniela   

5.4.5 Inscrição Daniela   

5.5 Reaproveitamento de 
materiais subutilizados 

A Todas as áreas Médias Materiais e 
Gestão 
Ambiental 

  

5.5.1 Apresentação da proposta Eduardo 07/07 CONCLUÍDA 

5.5.2 Ação para ser apresentada dentro do curso da coleta seletiva e 
do desfazimento a ser apresentado nos Campi. 

Nathália e 
Eduardo 

Próxima 
reunião 

 

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

6.1 Bicicletário A Todas as áreas Média Engenharia  Aguardando empasse 

6.1.1 Verificar a possibilidade de construir internamente Sérgio Próxima 
reunião 

 

6.1.2 Providenciar a retirada dos materiais do andar térreo Sérgio   

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

6.1.4 Verificar a viabilidade de adaptação de banheiros para 
vestuários 

Sérgio   

6.1.5 Fazer o projeto Sérgio   

6.1.6 Licitar a obra Sérgio   

6.1.7 Executar a obra Sérgio   

6.2 Sala de amamentação 
 

A Todas as áreas Alta Engenharia e 
Saúde  

Aguardando empasse 

6.2.1 A sala anteriormente definida não está apta. Sérgio Próxima 
reunião 

 

6.2.2 Definir a relação dos mobiliários Fabiana - CONCLUÍDA 

6.2.3 Enviar a relação do mobiliário para definir o projeto 
arquitetônico 

Fabiana  19/04/18 CONCLUÍDA 

6.2.4 Elaborar o projeto Sérgio    

5.2.5 Licitação e compra Fabiana    

6.2.6 Disponibilizar para uso e divulgar  Fabiana    

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

A Todas as áreas Alta Todas as 
áreas 

Próxima 
reunião 

 

6.4 Repassar à ASCOM a 
importância de se 
elaborar texto corrido 
para facilitar a leitura pelo 
os leitores de tela. 

A ASCOM Alta Erick 07/06/18 CONCLUÍDA 

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: Convite para o evento para implantação da coleta seletiva e distribuição das canecas de fibra de 

coco Reitoria da Buenos Aires. Enviados por e-mail dos servidores da reitoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexo 2: Texto de divulgação da ação de sensibilização a respeito dos resíduos recicláveis (matéria não 
publicada). Café Sustentável no IFRJ. 

 

Implantação da Coleta Seletiva Solidária e Café Sustentável no prédio da reitoria no Centro 

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 e o Café 
Sustentável no prédio da Praça da Bandeira. No dia 24 de maio, essas ações também foram realizadas 
no prédio da reitoria do Centro.  

 O evento iniciou com a apresentação do gerenciamento de resíduos na Reitoria e os resultados 
da Coleta Seletiva, com explicação da forma correta de se realizar a separação de resíduos. A 
apresentação foi prosseguida pela apresentação de trechos do documentário Lixo Extraordinário, 
visando a sensibilização dos servidores para disposição correta dos seus resíduos.  A ação também 
envolveu o 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. A 
implantação da Coleta Seletiva Solidária promoveu ao IFRJ uma série de economias, relacionadas ao 
pagamento de multas e contratação de empresas para a destinação de resíduos extraordinários.   

 Após este momento, canecas de fibras de coco foram distribuídas para uso em substituição aos 
copos recicláveis, que além de trazer benefícios ao meio ambiente, promoverá uma considerável 
economia de recursos para o IFRJ, que não comprará mais copos descartáveis para uso diário.  

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. 

 Ainda a respeito da gestão de resíduos, na semana do dia 14 de maio, começou a retirada de 
materiais inservíveis presentes no prédio da Reitoria no Centro que foram doados ao IFRJ pela SUSEP. 
Esse material está sendo retirado pelas cooperativas de catadores de materiais recicláveis habilitadas 
no chamamento público 001/2017. Essa ação é realizada através de uma parceria entre os seguintes 
atores: equipe de Patrimônio, Gestão Ambiental, Comissão da A3P - Agenda Ambiental da 
Administração Pública, Comissão de Coleta Seletiva Solidária e Comissão Permanente de Avaliação e 
Alienação. 

    

 

 



Anexo 3: Chamada no portal e Informativo de Sustentabilidade: Dia do Meio Ambiente. 

 

 

Disponível nos links: 

http://portal.ifrj.edu.br/dia-mundial-meio-ambiente-0 

http://portal.ifrj.edu.br/sites/default/files/IFRJ/ASCOM/informativo_-meio_ambiente_1.pdf 

 

http://portal.ifrj.edu.br/dia-mundial-meio-ambiente-0
http://portal.ifrj.edu.br/sites/default/files/IFRJ/ASCOM/informativo_-meio_ambiente_1.pdf


 



 

 



 



 



Anexo 4: Divulgação da Campanha de Trocas solidárias de objetos e doação. 

Disponível em: http://portal.ifrj.edu.br/mes-meio-ambiente-reitoria-ifrj 

MÊS DO MEIO AMBIENTE NA REITORIA DO IFRJ 

Última alteração: 11/06/2018 

 
Com o objetivo de comemorar o mês do Meio Ambiente, a Comissão da Agenda Ambiental da 
Administração Pública (A3P) da Reitoria promove nos dias 11, 12 e 13 de junho três campanhas de 
conscientização. 

A primeira delas é a campanha permanente do “Descarte Correto de Pilhas e Baterias”. A comissão 
deixará coletores em todos os andares da Reitoria da Praça da Bandeira e do Centro, que serão 
gratuitamente destinados para Associação Brasileira Indústria Elétrica Eletrônica (ABINEE). 

Outra campanha é a do “Descarte Correto de Resíduos Eletrônicos”, que coletará todos os resíduos 
eletrônicos dos servidores, entre eles: computadores, teclados, baterias, celulares e mouses. Segundo 
a presidente da Comissão A3P, Nathália Braga, a cooperativa de catadores pega todo o material e dá a 
destinação correta, retira cada parte e vende como metal, plástico entre outros. “Vale lembrar que aqui 
na Reitoria nós já temos a Coleta Seletiva para o material do IFRJ e, agora no mês do Meio Ambiente, 
resolvemos ampliar para o dos servidores”, falou. 

A ideia da terceira campanha intitulada “Feira de Trocas Solidárias e Doação” – que acontece na 
garagem da Reitoria da Praça da Bandeira – é que a cada três peças que o servidor trouxer para a feira, 
ele ganhará um ticket para trocar por uma peça. “O servidor que tiver alguma peça mais usada, que 
considere que não poderá entrar na troca, poderá fazer como doação direta”, explicou Nathália. 

http://portal.ifrj.edu.br/mes-meio-ambiente-reitoria-ifrj


 

De acordo com a presidente da Comissão A3P, o material que sobrar – sejam sapatos, roupas, livros, 
brinquedos ou acessórios – será doado para a cooperativa de catadores localizada em Gramacho, que 
é uma região carente. “Essa campanha vai fazer muita diferença na vida das famílias de todos eles”, 
completou. 

O servidor que gostar de alguma peça e não obtiver um ticket, poderá compra-la. Todo o dinheiro 
arrecadado será utilizado para fazer um lanche para os catadores no dia da entrega dos materiais. No 
mesmo dia, a comissão promoverá uma palestra que abordará temas relacionados com Saúde do 
Trabalhador, Meio Ambiente e Segurança de Trabalho. “Segundo a presidente da cooperativa, essa 
palestra fará diferença, pois os catadores têm dificuldade de entender muitas coisas e não aceitam 
outras. E, por isso, é de grande valia que essa informação venha de fora”, explicou Nathália. 

A enfermeira de trabalho Ana Paula Fernandes, que ministrará a palestra, acredita que a campanha é 
importante pela troca de energia. “Doarmos o que não usamos com tanta frequência ou o que não cabe 
mais na gente, faz a energia fluir. O que não serve para gente pode servir para outra pessoa”, disse. 

Além disso, Ana Paula também comentou sobre a ação no dia da entrega dos materiais: “A arrecadação 
do dinheiro para podermos fazer essa ação junto à cooperativa é de extrema importância para nós da 
área da Saúde, Segurança e Meio Ambiente porque além de ser o nosso trabalho, estamos levando o 
nome da instituição, reforçando parcerias e promovendo a conscientização desses trabalhadores que 
não têm a oportunidade de ter esse tipo de conhecimento extremamente relevante para a saúde deles”, 
concluiu. 

 


