
 

 Comissão Gestora da A3P 

Agenda Ambiental da Administração Pública 
 

 

Reunião dos Coordenadores das Comissões A3P do IFRJ 

 Ata de Reunião 01/2019   Data:  31/07/2019   Horário: 14:00 às 16:30 

 

Participantes: 

   

Comissão  Integrante 

Arraial do Cabo Glaubert Lucas de C. Cabral (com dificuldade de acesso) 

Duque de Caxias Moacir de Souza Romeiro 

Engenheiro Paulo de Frontin Vanessa Jacob Victorino e Juliano Moreira (integrante) 

Mesquita Jacy Luz Vieira 

Nilópolis Marco Aurélio Passos Louzada 

Niterói Pedro Henrique de Almeida Silva 

Paracambi - 

Pinheiral Stephanie Di Chiara Salgado (integrante) 

Reitoria Nathália da Silva Braga e Luana Monteiro (integrante) 

Resende André Felipe Figueira Coelho 

Rio de Janeiro Fabiano Martins Morais (Diretor de Administração) 

São João de Meriti Fábio Ferreira Santos (com dificuldade de acesso) 

Volta Redonda Maria Inês Rodrigues da Silva e Silva 

 

 
Assuntos tratados: 
 
1. Informes apresentados por Nathália, da Gestão Ambiental do IFRJ: 

 Histórico das reuniões anteriores e debate dos seguintes temas: 1. Gestão Ambiental no 
IFRJ e A3P (campus Volta Redonda); 2. Implantação da Coleta Seletiva (campus Duque de 
Caxias e VR) e; 3. Exemplos de sensibilização, a experiência da reitoria (campus 
Paracambi). 
 

 Rede A3P IFRJ: tem por objetivo a implantação e gestão da A3P e a troca de informações e 
experiências. Servidores envolvidos diretamente: 110 servidores em 13 Comissões de 
Coleta Seletiva Solidária e 13 Comissões da A3P. Estão envolvidos os seguintes campi do 
IFRJ: Arraial do Cabo, Duque de Caxias, Engenheiro Paulo de Frontin, Mesquita, Nilópolis, 
Niterói, Paracambi, Rio de Janeiro, Pinheiral, Reitoria, Resende, São João de Meriti, Volta 
Redonda. 

 
 Apresentação dos presentes e teste dos equipamentos. 
 
 Datas das próximas reuniões de coordenadores, definidas pelo grupo:  

31 de julho - 14 horas 
11 de setembro - 14 horas 
13 de novembro - 14 horas 
12 de fevereiro - 14 horas 

 
 Atualização da lista de integrantes das Comissões na Portaria da A3P  

Considerando a necessidade de inclusão/exclusão de integrantes na Portaria das Comissões 
A3P, pedimos que os Coordenadores das Comissões nos encaminhem a lista de nomes com 
matrícula SIAPE até o dia 23 de agosto. 
 
 Apresentação da Página da Comissão A3P (portal.ifrj.edu.br > comitê e comissões > a3p): 

https://portal.ifrj.edu.br/sustentabilidade , por Luana, da Gestão Ambiental do IFRJ. 
Visando uma maior troca de experiências, recomendamos que as Comissões dos campi façam 
o registro das reuniões em ata e que definam, com o setor de informática, a criação de uma 
estrutura na página de cada campus para que possam dar publicidade das informações e que 
mandem, posteriormente, os links das atas para o setor de Gestão Ambiental para que sejam 
publicados na página da Comissão da reitoria. 
 

https://portal.ifrj.edu.br/sustentabilidade


 Nathália fez as seguintes indicações de referências: 
Indicação da página da A3P para consultas:   http://a3p.mma.gov.br/ 
Indicação da apostila da A3P em .pdf:  
http://a3p.mma.gov.br/wp-content/uploads/Biblioteca/Documentos/Cartilha-formato-
Web.pdf 

2. Informe sobre ações das Comissões e dificuldades encontradas, com proposição de 
soluções pelo grupo e Gestão Ambiental: 
 

 Pinheiral 
Stephanie relatou que a coleta seletiva é feita em salas de aulas e nos espaços 

administrativos, com destinação ainda informal para a Cooperativa Pinheiral em ação. Os 
setores administrativos que ficam no prédio principal (castelinho) deverão encaminhar os 
resíduos úmidos até a copa, já os demais setores terão apenas uma lixeira destinada aos 
resíduos úmidos que ficará localizada em um ponto estratégico. Os resíduos orgânicos 
coletados são destinados para compostagem. Os coletores foram produzidos com o 
reaproveitamento de bombonas, identificadas por uma etiqueta elaborada pelos estagiários 
do Laboratório de Educação Ambiental - Sala Verde Sagui. 

Os avisos institucionais elaborados pela Gestão Ambiental do IFRJ foram fixados em todas 
as salas de aula e corredores, identificando as lixeiras e incentivando atitudes para um IFRJ 
sustentável. A ação de coleta de óleo, para doação para uma cooperativa que produz sabão, 
já realizada no semestre anterior, será retomada.  

A Comissão A3P do campus é apoiada por alunos, também por meio de editais de extensão. 
 
 Niterói 

Pedro informou que a coleta seletiva solidária foi implantada no Dia do Meio Ambiente e 
que houve a participação dos alunos nessa ação, porém relatou a dificuldade em mobilizar as 
pessoas para participarem das ações. Stephanie sugeriu ao Pedro a elaboração de um edital 
de extensão para que os alunos consigam utilizar essas horas em seus currículos. Atualmente 
a destinação dos resíduos ainda é informal para a Cooperativa Pinheiral em ação. 
 
 Rio de Janeiro 

Fabiano, diretor de administração do campus, participou representando a Comissão A3P, 
uma vez que a servidora indicada como coordenadora precisou se retirar da Comissão. Por 
conta da falta de representante e da importância de uma Comissão A3P no campus, Nathália 
sugeriu que Fabiano realizasse uma chamada para servidores do campus (conforme iniciativa 
da Comissão de Nilópolis). Ou seja, envio de um convite, através do e-mail institucional, para 
que os servidores possam se candidatar à composição da Comissão. 

Para ilustrar práticas mais sustentáveis no campus, Fabiano mencionou o projeto de um 
grupo de professores chamado de Observatório de Práticas Ambientais e relatou algumas 
iniciativas do campus como reutilização de pneus em jardineiras, compra de copos plásticos 
somente para reuniões e recolhimento de água do ar-condicionado para reuso. 

 
 Nilópolis 

Marco Aurélio informou que a Comissão está realizando a adequação dos coletores e ainda 
não conseguiu implantar a coleta seletiva solidária no campus. A previsão de implantação é 
para o início de agosto, assim como prevê que o Edital de chamamento público das 
cooperativas seja publicado no mês de agosto. 

Foi criada uma página da Comissão A3P de Nilópolis no Instagram (@a3pnilopolis), onde 
são divulgadas campanhas e outras atividades, como a Semana do Meio Ambiente. 

O campus Nilópolis aderiu às campanhas propostas pela Gestão Ambiental do IFRJ: 
campanha de recolhimento de banners, em parceria com o Projeto Toque de Mãos e campanha 
coleta de tampinhas, em parceria com a ABBR - Associação Brasileira Beneficente de 
Reabilitação. Nathália reforçou que outros campi também podem fazer adesão às campanhas. 

 

 Mesquita 
Jacy informou que o edital de chamamento público das cooperativas já foi publicado no 

D.O.U, que a inscrição das Cooperativas iniciará em 05 de agosto e as ações sensibilização do 
Campus se intensificarão após a publicação do edital.  

Foi criada uma página da comissão no Instagram (@a3pmesquita) e atualmente está em 
curso a implantação da coleta de óleo vegetal usado. O campus Mesquita aderiu às campanhas 
propostas pela Gestão Ambiental: campanha de recolhimento de banners e campanha coleta 
de tampinhas. 

 
 Duque de Caxias 

Moacir informou que o edital de chamamento público das Cooperativas já foi concluído e 
que o Termo de Cooperação já foi assinado. Foram habilitadas duas cooperativas da região 

http://a3p.mma.gov.br/
http://a3p.mma.gov.br/wp-content/uploads/Biblioteca/Documentos/Cartilha-formato-Web.pdf
http://a3p.mma.gov.br/wp-content/uploads/Biblioteca/Documentos/Cartilha-formato-Web.pdf


para a realização da Coleta Seletiva Solidária. No momento, o Campus está realizando a 
destinação de bens inservíveis (mais de uma tonelada já destinada) para liberação de espaço 
para abrigo de resíduos recicláveis. Posteriormente será implantada a Coleta Seletiva Solidária, 
com destinação dos resíduos recicláveis gerados diariamente. 
 
 Volta Redonda 

Maria Inês informou que a Comissão já finalizou a minuta do edital de chamamento público 
das Cooperativas, que será publicado em breve. A sensibilização da comunidade do campus 
será realizada após a publicação da minuta. A representante da Comissão também relatou o 
uso de energia solar no prédio, que inclusive possibilita uma permuta com a Light. 
 

 Engenheiro Paulo de Frontin 
Vanessa informou que a ação de sensibilização da comunidade do campus é realizada 

desde abril. A coleta seletiva já foi implantada e a equipe da Nova Rio foi treinada. 
Outras ações de sensibilização foram realizadas no campus no dia do Meio Ambiente, 

contando com a participação de professores de diversas áreas. A representante da Comissão 
mencionou que o edital de chamamento público das cooperativas está em fase de divulgação. 
Na semana acadêmica, que ocorrerá em outubro, será realizada uma oficina de 
reaproveitamento de óleo usado em sabão. 
 
Por falta de tempo hábil, as Comissões de Resende e Reitoria abriram mão de relatar suas 
ações, uma vez que ambas já apresentaram anteriormente. Abaixo um resumo das ações das 
duas Comissões. 
 
 Resende 
 André encaminhou anteriormente uma apresentação com as ações realizadas pela 
Comissão de Resende: 1. Realização da Semana do Meio Ambiente; 2. Sensibilização nas salas 
de aula sobre a A3P; 3. Aproveitamento de papel para criação de blocos de anotações; 4. 
Economia de cerca de 5000 litros de água ao mês através do uso de lacres plásticos nos 
registros das torneiras; 5. Foi realizado um estudo da distribuição dos coletores de resíduos. A 
comissão acredita que Projetos de Pesquisa e Extensão 2019 aumentarão o engajamento da 
Comunidade, assim como a maior materialidade dos projetos ligados ao Meio Ambiente 
poderão conduzir a uma participação mais ativa da comunidade do campus. 
 
 Reitoria 

Nathália já havia apresentado as ações da Reitoria nas reuniões anteriores, uma vez que 
a Comissão da reitoria foi criada há aproximadamente dois anos. 

Resíduos: 1. Coleta seletiva implantada há 1 ano e meio, com três cooperativas 
beneficiadas; 2. Desfazimento com destinação de mais de 2000 itens inservíveis que estavam 
no prédio da reitoria da rua Buenos Aires; 3. Destinação de resíduos perigosos (químicos, 
infectantes e lâmpadas); 4. Campanha de destinação de pilhas e baterias (171 Kg); 5. 
Campanha de destinação de resíduos eletrônicos dos servidores; 6. Campanha de 
recolhimento de banner - reutilização do material por mulheres em situação de vulnerabilidade 
social, parceria com o Projeto Toque de Mãos; 7. Campanha de coleta de tampinhas, em que 
os recursos oriundos da venda do plástico são convertidos para a compra de cadeiras de rodas. 
Parceria com a ABBR. 

Ações de sensibilização na reitoria: 1. Café sustentável, que promoveu a substituição de 
copos descartáveis por canecas de fibra de coco, o que trouxe uma economia de R$ 35 mil; 2. 
Bazar solidário com troca de objetos entre servidores e doação para Cooperativa e oferta de 
palestras para cooperados; 3. Sensibilização de carnaval, com distribuição de glitter 
biodegradável (mensagem: o resultado global depende de ações locais) e folder informativo 
que tratou do tema cuidados para descarte de resíduos; 4. Campanha de doação de roupas 
para moradores de rua, parceria com Sopão Alcides; 5. Oficina de aproveitamento integral de 
alimentos (uso de cascas e outras partes de frutas e legumes); 6. Sensibilizações relacionadas 
à coleta seletiva (explicação de como dispor os resíduos com exemplos, explicação da 
importância de dispor corretamente: impactos ambientais e impactos sociais – na vida dos 
catadores). 

Qualidade de vida: Elaboração do projeto Sala Verde e espaço de Qualidade de Vida, com 
espaço de convivência e para oficinas de Qualidade de Vida para servidores, sala de 
amamentação, bicicletário e biblioteca. 

Licitações sustentáveis: 1. Alunos do mestrado em Gestão foram convidados para 
apresentarem suas dissertações referentes à temática de licitações sustentáveis, visando a 
inspiração de novas ações nesse campo; 2. Capacitação EAD para servidores do IFRJ e outras 
instituições. 
 



Alguns representantes dos campi tiveram dificuldades em acessar a conferência (Arraial do 
Cabo e São João de Meriti), portanto, não tiveram a oportunidade de relatar suas ações. 
Pedimos que estes representantes encaminhem um breve resumo até o dia 12 de agosto, para 
inclusão na ata. 
 
 
3. Definição do formato das nossas reuniões dos Coordenadores 
Ficou acordado que as reuniões serão presenciais na reitoria, com transmissão por 
videoconferência e web conferência. As atas serão enviadas por e-mail para aprovação pelos 
integrantes participantes e será aberta a participação de qualquer integrante da Comissão nas 
reuniões de coordenadores, no entanto, serão representados na fala pelo coordenador da 
Comissão. 
 
 
4. Troca de experiências com outros servidores e profissionais externos ao IFRJ 
Não houve tempo hábil para a fala da convidada Stephanie Di Chiara Salgado, que fará sua 
apresentação sobre Educação Ambiental crítica na próxima reunião. 
 
 
5. Finalização 
Sem mais a acrescentar a reunião foi finalizada. 
 
A redação da ata foi realizada por Nathália Braga e Luana Monteiro, da Gestão Ambiental do 
IFRJ. 


