
Ata de Reunião Número 02/2019 – Comissão A3P 

Data:  11/04/2018 

Horário: 9:30 às 12:30 

Participantes:   

Área de atuação  Titular Suplente 

Gestão Ambiental Nathália da Silva Braga Luana Vieira Monteiro 

Tecnologia da Informação - 

Comunicação -  

Saúde Fabiane Toste Cardoso    

Engenharia - 

Serviços  Bruna Veronese de Queiroz  

Patrimônio - 
 

Pró-reitoria de Extensão -  

Pró-reitoria de Ensino Mônica Menezes  

Segurança do Trabalho Izaura Ferreira de Almeida  

Compras Vanessa de Oliveira  

Desenvolvimento de Pessoas -  

Núcleo de Governança Ada Guagliardi Faria  

 

 Legenda de cores: o histórico é representado pela cor preta e atividades inseridas na última reunião 

são representadas pela cor azul. 

 1 (A– ação e I – informação) 

 

1. ASSUNTOS GERAIS 

ITEM DESCRIÇÃO A OU 
I 1 

RESPONSÁVEL DATA 
PREVISTA 

DATA DE 
RESPOSTA 

1.1 Elaboração do PLS – Plano de Logística Sustentável A Comissão   

1.1.1 Envio dos dados levantados para a gestão ambiental Responsáveis 
definidos  

Até 
11/10/18 

Nem todos 
enviaram 

Alguns representantes de setores não enviaram o material solicitado no prazo, o prazo foi estendido e ainda assim 
alguns dados não foram enviados. A solicitação feita na reunião e por e-mail será refeita e reenviada. 

1.1.2 Reenviar e-mail para comissão e setores solicitando os dados 
para o mapeamento 

Luana Diversas 
cobranças 

 

Atualização em 12/12: Os dados ainda não foram enviados por alguns setores. Gestão Ambiental manterá a 
cobrança pelas informações  

Atualização em 14/02: Os dados ainda não foram enviados por alguns setores (DSInfra ficou de enviar as 
pendências e Engenharia está com problema de acesso ao SIMEC). Gestão Ambiental manterá a cobrança pelas 
informações. 

Atualização em 11/04: As pendências se mantém. 

1.2 Divulgação do Seminário Sobre Licitações 
Sustentáveis (Anexo I) 

I - - CONCLUÍDO 

1.3 Apresentação do artigo de congresso feito pela 
integrante Vanessa de Oliveira 

A Vanessa 12/12 CONCLUÍDO 

Foi observado, a partir da apresentação, que parte das informações publicadas neste artigo sobre as ações da 
Comissão não condizem com o trabalho realizado. Por exemplo, no artigo foram apresentadas somente duas ações 
realizadas, sendo que uma delas não foi executada pela comissão. A maioria das atividades desenvolvidas na A3P 
não foram citadas. Na metodologia a pesquisadora alega que aplicou um questionário aos membros da Comissão, 
sendo que em reunião nesta data, tanto os referidos membros não reconheceram a metodologia apresentada, 



quanto a pesquisadora que justificou ter se equivocado ao informar no artigo a aplicação de um questionário. Em 
virtude disso, foi acordado nesta reunião que o uso de qualquer dado coletivo por integrantes da comissão deve ser 
comunicado e debatido, para que informações imprecisas não sejam publicadas em nome da comissão. Foi 
solicitado o envio do documento para a comissão, por e-mail. 

Atualização em 14/02: O documento não foi enviado para a comissão até a presente data.  

Atualização em 21/03: Como o artigo não foi enviado após três meses, uma última solicitação foi feita à servidora 
pessoalmente neste mesmo dia. Vanessa informou que só conseguiria enviar o artigo na próxima semana do dia 
25/03. Foi solicitado o envio no início da semana. Caso essa última solicitação não seja atendida, será entendido que 
não houve interesse da autora em compartilhar o documento com a Comissão. Logo, tomaremos a liberdade de 
procurá-lo por conta própria no site do Congresso. 

Atualização em 11/04: O artigo não foi enviado pela servidora Vanessa conforme informado na reunião do dia 21/03, 
visando a conclusão desta atividade, o documento foi procurado no site do Congresso por integrantes da Comissão. 
Após leitura do artigo, foram observados dados que não representam a realidade. A autora cita que, por meio de 
um questionário, uma pesquisa realizada com os representantes da Comissão e com representantes da Gestão 
Ambiental do IFRJ, contudo, nenhuma pesquisa foi realizada com os membros, inclusive, a Comissão só teve 
conhecimento do artigo após sua publicação, informalmente. O questionário citado não é apresentado no artigo. 
Também foi observado no artigo a cópia de trechos de documentos produzidos pela comissão A3P e Gestão 
Ambiental. Na reunião, foi enfatizado que as questões apresentadas no artigo são problemáticas por abordarem 
conteúdos fictícios, algo inadmissível de ser realizado por um servidor de uma instituição de ensino e pesquisa. Após 
todas as considerações, a autora do artigo fez uso da palavra se desculpando perante os membros presentes na 
reunião.  Por fim, foi decidido que esse tópico seria encerrado dentro da Comissão, mas deveria ser registrado em 
ata, evidenciando que o grupo não está de acordo nem tolerará práticas dessa natureza. A ata será enviada, como 
de costume, para os setores que estão hierarquicamente acima da Comissão, que definirão a respeito da 
necessidade de algum outro encaminhamento. 

1.4 Apresentação pela integrante Ada Faria da sua 
Dissertação de mestrado 

A Ada Faria 12/04 CONCLUÍDO 

O trabalho apresenta a pesquisa aplicada de gestão de processos na Reitoria do IFRJ e propõe a criação de um 
setor chamado Escritório de Processos para atuar no conjunto de atividades que envolvem a gestão de processos e 
trazer inovação ao ambiente organizacional do instituto. 

1.5 Não participação dos setores e efeito nas ações 
específicas 

A José 
Arimathéa 

- - 

Atualização em 11/04: Foi definido que um e-mail, sobre a falta de participação dos representantes, seria enviado 
novamente às chefias dos setores sob intermédio do Pró-Reitor José Arimathéa.  

 

 

2. SENSIBILIZAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO A OU 
I 1 

RESPONSÁVEL DATA 
PREVISTA 

DATA DE 
RESPOSTA 

2.1 Apresentação de uma proposta de divulgação do 
movimento “segunda sem carne” 

A Ricardo - CONCLUÍDO 

Ricardo fez a apresentação do vídeo “Por que a Segunda Sem Carne é importante” e propôs a divulgação do 
conteúdo para promover o debate do tema https://www.youtube.com/watch?v=xa0zcQE0qIg 
O conteúdo será divulgado através de um informativo em março de 2019. 

2.1.1 Elaboração de um texto, disponibilização dos links de vídeos de 
sensibilização e envio de receitas semanalmente às sextas-
feiras. 

Ricardo 30/01/19 29/01/19 

2.1.2 Elaboração de outros conteúdos para o informativo: 1. 
Divulgação da ação com a cooperativa e 2. Divulgação do início 
da atuação dos campi em relação à A3P. 

Ada, Nathália 
e Luana 

30/01/19 29/01/19 

2.1.3 Minuta pronta enviada para a Ascom AsCom 29/01/19 29/01/19 

2.1.4 Envio para os servidores do IFRJ (Anexo II) AsCom 19/03/19 CONCLUÍDO 

https://www.youtube.com/watch?v=xa0zcQE0qIg


2.2 Tema e ações para o Dia Mundial do Meio Ambiente 
(05/06/19) 

A Gestão 
Ambiental e 
Comissão 

05/06/19  

Poluição do ar é tema do Dia Mundial do Meio Ambiente, que terá China como país-sede. O Dia Mundial do Meio 
Ambiente deste ano incitará governos, indústria, comunidades e indivíduos a se unirem para explorar a energia 
renovável e as tecnologias verdes, bem como melhorar a qualidade do ar em cidades e regiões de todo o mundo. 
Segundo a ONU Meio Ambiente, 92% das pessoas em todo o mundo não respiram ar limpo; a poluição do ar custa 
à economia global 5 trilhões de dólares por ano; a poluição do solo pelo ozônio deverá reduzir os rendimentos de 
cultivos básicos em 26% até 2030. As ações realizadas na reitoria e o apoio da comissão serão definidos durante o 
mês de abril e maio, conjuntamente. 

2.3 Sensibilização de coleta seletiva no treinamento da 
CIPE 

- Comissão e 
Gestão 
ambiental 

  

Atualização em 11/04: Izaura informou sobre a possibilidade de realizar uma sensibilização de coleta seletiva no dia 
do treinamento da CIPE. Foi informado que a Gestão Ambiental está disponível para realizar a sensibilização. 

 
 

3. ECONOMIA DE RECURSOS 

ITEM DESCRIÇÃO A OU 
I 1 

RESPONSÁVEL DATA 
PREVISTA 

DATA DE 
RESPOSTA 

3.1 Projeto de eficiência energética para concorrer ao 
edital de concessionárias 

A Engenharia 
(Carlos com 
o Apoio do 

Sérgio) 

Novembr
o de 2018 

Acompanhar 

Será aberto um edital para a contratação de uma consultoria para elaboração do projeto que concorrerá ao edital 
da concessionária de energia. 

Atualização em 11/10: O representante da engenharia não compareceu à essa reunião. 

Atualização em 12/12: O representante da engenharia não compareceu à essa reunião. 

Atualização em 14/02: O representante da engenharia não compareceu à essa reunião. 

Atualização em 11/04: O representante da engenharia não compareceu à essa reunião. A integrante Nathália 
informou sobre sua participação no Workshop da 6ª Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética da Light 
e do envio de um e-mail com informações a respeito do edital para os gestores do IFRJ. O engenheiro Carlos Ávila 
informou que irá buscar outras informações a respeito do edital. 

3.2 Compra de painéis solares I Engenharia  - Acompanhar 

Atualização em 12/12: Carlos informou anteriormente à reunião que o IFRJ participará da licitação do IF Sul de 
Minas para comprar os painéis solares para todos os campi e Reitoria, contudo não foram compartilhados os 
detalhes, pois o representante da engenharia não compareceu à reunião. 

Atualização em 14/02: O representante da engenharia não compareceu à reunião. 

Atualização em 11/04: O representante da engenharia não compareceu à reunião. 
 

 

4. LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO A OU 
I 1 

RESPONSÁVEL DATA 
PREVISTA 

DATA DE 
RESPOSTA 

4.1 Conversar com o Fernando sobre a inclusão de uma 
abordagem sustentável no curso de elaboração de 
termos de referência. 

A Vanessa 
/Celso 

(Licitações) / 
Daniela 
(DGP) 

09/08  

Abordagem sustentável = evitar caronas em licitação, inclusão de critérios de sustentabilidade e ética... 

Informação Vanessa em 09/08: Enviado e-mail para a DQDP (Fernando) questionando a possibilidade. 



Atualização Vanessa em 11/10 via e-mail: Não foi respondido ainda.  Verificar a resposta na próxima reunião. 

Atualização em 12/12: Não realizado. Representante informou que será realizado até a próxima reunião. 

Atualização em 14/02: Nathália conversou com Fernando em 11/02. Sugeriu a inclusão de um módulo de 
Licitações Sustentáveis no curso da ENAP de Elaboração de Termos de Referência que já foi contratado pelo IFRJ. 
Nas próximas semanas, irá verificar a possibilidade dos professores oferecerem este módulo gratuitamente. 

Atualização em 11/04: Luana conversou com o Gilton que informou que o projeto do curso está sendo avaliado e 
há interesse em incluir o módulo de licitação sustentável. Foi solicitado a ele que nos informe quando surgir um 
novo andamento no processo.  

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

A Vanessa/ 
Celso 

09/08 CONCLUÍDO 

Informação Vanessa em 09/08: Estou em fase de pesquisa de elaborações diversas em outras instituições, devido a 
isso, peço um prazo maior, pois será necessário separar por tipo de objeto da licitação para então começar a esboçar 
o manual. Até dezembro, acredito ter um esboço para apresentar. 

Atualização em 12/12: Vanessa informou que irá apresentar na próxima reunião, ao menos os critérios para obras. 

Atualização em 14/02: Foi elaborado um rascunho que será utilizado como base para elaboração do guia para uso 
de critérios sustentáveis.  

4.2.1 Enviar a minuta para a Gestão Ambiental e posteriormente 
encaminhar à Comissão pela Gestão Ambiental 

Vanessa 22/02 Concluído 

Atualização em 11/04: Vanessa encaminhou a minuta para a Gestão Ambiental. 

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

A Ada e 
Vanessa 

Próxima 
reunião 

Em 
andamento 
pelo setor 
(Acompanha
r) 

4.3.1 Aguardando a apresentação do planejamento estratégico no 
Colégio de Dirigentes. 

Ada Próxima 
reunião 

 

4.3.2 Aguardar resposta após reunião do grupo do planejamento 
estratégico 

Vanessa 18/12  

Atualização em 12/12: No dia 18/12 será realizada reunião para dar andamento ao Planejamento Estratégico. 

Atualização em 11/04: Vanessa pediu ao Pró-reitor a inclusão dos critérios de sustentabilidade no planejamento 
estratégico. 

4.4 Solicitar os artigos sobre licitações sustentáveis dos 
alunos do mestrado 

A Vanessa 14/03  

Atualização em 11/04: A partir da próxima reunião, em junho, os alunos iniciarão as apresentações. 

 

 

5. RESÍDUOS SÓLIDOS 

ITEM DESCRIÇÃO A OU 
I 1 

RESPONSÁVEL DATA 
PREVISTA 

DATA DE 
RESPOSTA 

5.1 Campanha de Banners A    

Atualização em 11/04: A AsCom, em parceria com a Gestão Ambiental, realizou a campanha de recolhimento de 
banners nos campi do IFRJ. Os banners serão entregues ao campus Belford Roxo para serem utilizados no curso de 
artesanato, caso não haja interesse, serão encaminhados para cooperativas que os utilizam para confecção de 
objetos como bolsas e carteiras. 

 

 

 

 



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

ITEM DESCRIÇÃO A OU 
I 1 

RESPONSÁVEL DATA 
PREVISTA 

DATA DE 
RESPOSTA 

6.1 Implantação de sala verde na Reitoria A Grupo de 
Trabalho 

  

6.1.1 Apresentação da proposta Mônica 11/10/18 CONCLUÍDA 

6.1.2 Definição do Grupo de Trabalho: Mônica, Nathália, Ada, 
Fabiana Souza 

Comissão 11/10/18 CONCLUÍDA 

6.1.3 Discutir e iniciar a elaboração do PPP - Projeto Político 
Pedagógico por e-mail até a próxima reunião 

Grupo de 
Trabalho 

09/11/18 CONCLUÍDA 

Atualização em 12/12: Projeto simplificado está finalizado pelo Grupo de Trabalho. Estamos aguardando a leitura e 
considerações por parte da Coordenação de Saúde do Trabalhador e DQDP, para posteriormente encaminhar à 
PRODIN. 

6.1.4 Apresentação do projeto simplificado para a comissão Grupo de 
Trabalho 

12/12/18 CONCLUÍDA 

Atualização em 14/02: Projeto enviado para a PRODIN para apresentar ao Reitor. O Pró-reitor solicitou aguardarmos 
um momento oportuno para apresentar o projeto. 

Atualização em 11/04: Apesar de ainda não ser viável a implantação da Sala Verde, a comissão vem apoiando uma 
iniciativa da DGP que oferece capacitação e promoção da meditação. A Comissão apoiou a ação através da compra 
de tapetes de meditação. 

 

 

 

 

 

 

  



Anexo I: Divulgação do Seminário 

 
 

 

 

 
 

 



 



 



 
 

 

  



Anexo II: Informativo Segunda Sem Carne  

 

 



 



 



 



 


