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RESUMO 

 

 

A consciência e a percepção da profundidade dos problemas ambientais, há várias décadas, 

vêm sendo tema de debates mundiais. Constata-se a necessidade urgente de mudanças no 

sistema que desafiem e alterem nossas formas de desenvolvimento. Essa necessidade e o 

amplo apelo ao Desenvolvimento Sustentável convidam a educação superior a assumir uma 

responsabilidade fundamental e moral em contribuir para o alcance da sustentabilidade. A 

presente pesquisa teve por objetivo realizar um diagnóstico ambiental de uma Instituição 

Federal de Ensino Superior com o intuito de levantar e mensurar a sustentabilidade ambiental 

dos campi em alinhamento com a normatização e o referencial internacional. A metodologia 

adotada compreendeu uma abordagem quali-quantitativa  uma vez que na obtenção de dados 

procura-se compreender a realidade ambiental da Universidade Federal de São João del-Rei-

UFSJ, e tem como principal característica o fato de ser descritiva e indutiva. Os dados foram 

coletados no site da UFSJ, observação direta e por meio de entrevista com gestores 

responsáveis pelos eixos temáticos que no período da coleta de dados ocupavam cargos 

decisórios. Por meio de uma pesquisa bibliográfica e documental sobre as principais 

ferramentas de avaliação da sustentabilidade nas Instituições de Ensino Superior  buscou-se 

selecionar indicadores para a diagnose ambiental, e optou-se por um estudo de caso. Com 

base em três referenciais: Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P), UI GREEN 

METRIC e o RISU, obteve-se uma listagem com 114 indicadores em oito categorias. Com os 

resultados alcançados no cálculo de respostas da lista de verificação foram feitos os 

diagnóstico dos eixos temáticos e da UFSJ com base nos parâmetros propostos pelo Sistema 

Contábil Gerencial Ambiental (SICOGEA). Constatou-se que a sustentabilidade ambiental  da 

UFSJ  é uma sustentabilidade  fraca. Entretanto, verificam-se importantes iniciativas, como 

aprovação da Política de Sustentabilidade da UFSJ em outubro/2018, a implantação do 

Projeto de Eficiência Energética e a gestão de resíduos perigosos dos laboratórios. O eixo 

temático com melhor desempenho é o da Sensibilização com uma boa sustentabilidade 

ambiental. Em contrapartida, os eixos temáticos Água e Contratações Sustentáveis 

representam os pontos críticos da análise.  

 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Diagnóstico Ambiental. Ensino Superior. Ferramentas de 

Avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          

ABSTRACT 

 

 

Consciousness and the perception of the depth of environmental problems, for several 

decades, has been the subject of world debates. There is an urgent need for changes in the 

system that challenge and modify our dominant forms of development. This need and the 

broad appeal for Sustainable Development call for higher education to assume a fundamental 

and moral responsibility to contribute to the achievement of sustainability through its social 

vocation to advance knowledge educate leaders and promote the progress and engagement of 

society. The present research aimed to carry out an environmental diagnosis of a Federal 

Institution of Higher Education with the purpose of raising and measuring the environmental 

sustainability of the campuses in alignment with the normalization and the international 

reference. The assumed methodology embraced a qualitative and quantitative approach since 

in obtaining data it is seek to understand the environmental reality of the UFSJ and has as 

main characteristic the fact of being descriptive and inductive. The data were collected on the 

UFSJ website, direct observation and by means of interview with the managers responsible 

for the thematic axes that in the period of the data collection occupied decision positions. 

Through a bibliographical and documentary research on the main tools of evaluation of the 

sustainability in the Institutions of Higher Education, it was tried to select indicators for the 

environmental diagnosis, and it was chosen by a case study. Based on three references: 

Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P), UI GREEN METRIC and RISU a list of 

114 indicators was obtained in eight categories. With the results achieved in calculating 

checklist responses diagnosis was made of the thematic axes and the UFSJ based on the 

parameters proposed by Sistema Contábil Gerencial Ambiental (SICOGEA). It was verified 

that UFSJ's environmental sustainability is a weak sustainability. However, there are 

important initiatives such as the approval of the Sustainability Policy of UFSJ in October / 

2018, the implementation of the Energy Efficiency Project and the hazardous waste 

management of the laboratories. Thematic axis with the best performance is the Sensitization 

with a good environmental sustainability. On the other hand, the thematic areas Water and 

Sustainable Contracting represent the critical points of the analysis.  

  

Key words: Sustainable. Environmental Diagnosis. Higher Education. Assessment tools. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

 As questões ambientais, desde a década de 1960, vêm construindo um quadro 

estratégico de normatização e ações ambientais, aumentando a consciência e a percepção da 

profundidade dos problemas ambientais, culminando em iniciativas como a realização de 

conferências internacionais (BRUM et al., 2002). Com intenção de lidar com os principais 

desafios do mundo contemporâneo, o ano de 2015 foi marcado por três grandes eventos 

internacionais promovidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), visando à tomada de 

decisões importantes para o desenvolvimento sustentável, para a resiliência às mudanças 

climáticas e às crises humanitárias (ALVES, 2015).  

 As origens do debate sobre desenvolvimento sustentável (DS) estão associadas à 

publicação de '' Limits to Growth'' pelo Clube de Roma em 1972 e à Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente. O relatório "Nosso futuro comum" (Comissão Mundial sobre 

Ambiente e Desenvolvimento, 1987), também conhecido como Relatório Brundtland, definiu 

o conceito mais conhecido e mais frequentemente citado para o desenvolvimento sustentável: 

“DS é um desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades”. O conceito de 

Desenvolvimento Sustentável tornou-se globalmente aceito como um conceito para orientar 

interações entre a natureza e a sociedade e para dominar os desafios dessa relação, exigindo 

uma mudança de paradigma em todos os níveis, incluindo a educação (DISTERHEFT et al., 

2013). 

  Desenvolvimento Sustentável e sustentabilidade compreendem alguns princípios 

básicos em comum como normatividade, equidade intra e intergeracional, justiça, igualdade 

de gênero e participação. Esses princípios foram aprovados pela declaração da Cúpula da 

Terra- Eco/92 e geralmente estão associados a ambos os termos (DISTERHEFT et al., 2013). 

O presente estudo segue a abordagem usual de utilizar os termos desenvolvimento sustentável 

e sustentabilidade de forma intercambiável. 

 Para Waas et al. (2012), apesar dos compromissos assumidos e várias medidas de 

Desenvolvimento Sustentável tomadas, a implementação prática do DS em níveis sociais ou 

globais é ainda irrelevante. Evidencia-se  a  necessidade de mudanças no sistema que 

desafiem e alterem nossas formas de alcançar e pensar o desenvolvimento. Essa necessidade e 
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o amplo apelo ao DS convidam a educação superior a assumir uma responsabilidade 

fundamental e moral em contribuir para DS por meio de sua vocação social na busca do 

conhecimento, na formação de profissionais, na promoção do progresso e do 

comprometimento da sociedade. Instituições do ensino superior (IES) devem se destacar em 

inovação e excelência em sustentabilidade (WAAS et al., 2012). 

 A Educação Ambiental (EA) faz parte do discurso da sustentabilidade e do processo 

de elaboração de políticas ambientais desde o início. Apesar dos progressos realizados e de 

alguns sinais de transição em partes da comunidade acadêmica, ainda há um longo caminho a 

se percorrer para a educação sustentável, e uma mudança do paradigma da insustentabilidade 

para a sustentabilidade ainda é difícil de se identificar (DISTERHEFT et al., 2013). 

Tommasiello e Guimarães (2013) afirmam que a solução dos problemas ambientais não cabe 

apenas a educação, mas é, em médio prazo, a estratégia principal na construção das 

sociedades sustentáveis e na implementação dos princípios da sustentabilidade democrática.  

 Grandes encontros universitários a nível mundial como, por exemplo, a Carta Magna 

das Universidades Européias (1988), a Declaração de Talloires (1990) e a Declaração de 

Lu``Neburg (2001), têm colocado o Desenvolvimento Sustentável em foco. Gestores e 

pesquisadores universitários têm promovido grandes debates na busca de concepções de 

abordagens e mecanismos para desenvolver políticas universitárias sustentáveis. A 

implementação do desenvolvimento sustentável nas universidades vai muito além da questão 

política, os planejamentos (ou estratégias), declarações ou planos de ação são inúteis, a menos 

que possam ser apoiados por ações concretas, como currículos ecológicos, gestão 

institucional, pesquisas, extensão e projetos concretos (LEAL FILHO, 2011). 

 Pacheco (2016) afirma que um dos empecilhos para a incorporação da sustentabilidade 

nos campi é a dificuldade que se tem em assimilar o que significa ser “uma universidade 

sustentável”. As IES são tipos únicos de organização, pois precisam ir além das três 

dimensões de sustentabilidade (econômica, social e ambiental),  incluindo nestas as suas 

atividades organizacionais como a educação, pesquisa e a extensão comunitária.  

 Segundo o mesmo autor, a sustentabilidade nas Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES) é ainda mais complexa. As IFES possuem um papel de destaque no 

desenvolvimento do país, pela sua liderança na pesquisa acadêmica e tecnológica. Quanto aos 

aspectos administrativos, fazem parte da administração indireta, sujeitas a seguir 

regulamentos federais sobre a sustentabilidade organizacional. Pacheco (2016) conclui que as 

IFES têm dois importantes argumentos para buscar a sustentabilidade em seus campi, a 
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consciência internacional sobre a importância do ensino superior na promoção do DS e a 

conformidade legal das obrigações aplicáveis a sustentabilidade organizacional. 

 Nos últimos anos, no Brasil, verifica-se um aumento de normativos e programas com 

vistas a disciplinar as ações da Administração pública com objetivo de estabelecer critérios de 

sustentabilidade. Dentre esses programas e normativos governamentais, aos quais estão 

ligadas as IFES, podem-se destacar a Licitação sustentável; Programa Nacional de 

Conservação de Energia Elétrica – Procel; Coleta Seletiva Solidária – CSS; Política Nacional 

de Educação Ambiental – PNEA; Plano de Gestão de Logística Sustentável – PLS; Agenda 

Ambiental na Administração Pública – A3P. 

 Desde a década de 1990 as universidades brasileiras têm- se expandido continuamente, 

seja na oferta de vagas, seja na interiorização dos seus cursos através da criação de polos. E 

para que tal transformação seja sustentável é preciso repensar os impactos desse crescimento, 

em especial a questão socioambiental (OLIVEIRA, 2015). Segundo Nascimento (2017), as 

diretrizes legais que legitimam e sustentam a existência das IES reafirmam a importância do 

incentivo às boas práticas acadêmico-pedagógicas para o desenvolvimento da consciência 

social, cultural, política e ambiental na formação de profissionais ativos e voltados para os 

problemas ambientais. 

 As IES vêm se preocupando com o meio ambiente e com a sustentabilidade desde o 

início da década de 1970, e essa preocupação se traduz através das declarações, estruturas, 

ferramentas e sistemas de avaliar a sustentabilidade em seus campi (ALGAMDI, HEIJER e 

JONGE, 2017). Destaca-se a necessidade das IES proporem ações que contenham critérios de 

sustentabilidade em suas atividades. Para a implantação da política ambiental e o 

estabelecimento de metas que têm como objetivos contemplar variáveis ambientais, o 

primeiro passo é realizar um diagnóstico ambiental (ALMEIDA et al., 2017). 

 Considerando  que o primeiro passo na busca   da sustentabilidade é a realização de 

um diagnóstico ambiental. Buscou-se encontrar ferramentas de avaliação para que delas se 

extraíssem dimensões e indicadores aptos e adequados ao diagnóstico ambiental proposto pela 

pesquisa. Dentre os instrumentos de avaliação de sustentabilidade voltados para as 

instituições federais e de ensino superior foram escolhidos: Agenda Ambiental da 

Administração Pública-A3P, UI Green Metric World University Ranking-UI GREEN 

METRIC e Red de Indicadores de Sostenibilidad em las Universidades-RISU. 
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 A presente pesquisa utilizou uma abordagem quali-quantitativa, pela qual se procurou 

compreender a realidade ambiental da UFSJ, e tem como principal característica o fato de ser 

descritiva e indutiva. Para realização desta pesquisa, optou-se por um estudo de caso. 

 

 

1.1OBJETIVO 

 

 Esta dissertação tem por objetivo geral realizar um diagnóstico ambiental da 

Universidade Federal de São João Del-Rei. 

 

 1.1.1Objetivos Específicos 

 

 Em termos específicos, a dissertação busca: 

 Refletir a importância da implementação da sustentabilidade nas Instituições de Ensino 

Superior. 

 Levantar as principais ferramentas para mensuração da sustentabilidade ambiental nas 

IES, consideradas como referências internacionais para fins de seleção de indicadores. 

 Propor uma lista de verificação e respectivas métricas para realizar a diagnose 

ambiental na UFSJ. 

 Avaliar em qual etapa a UFSJ se encontra, com relação à adoção e implementação das 

normativas de sustentabilidade. 

 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

  Diante da urgência da questão ambiental considerada como um dos principais 

desafios do mundo contemporâneo e ao considerar que o ensino superior é um dos pilares 

fundamentais para se alcançar o Desenvolvimento Sustentável, tem-se a seguinte questão: A 
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Universidade Federal de São João del-Rei busca ações concretas para a implantação e 

execução da sustentabilidade ambiental nos seus campi? 

 Em relação à relevância do estudo, a pesquisa buscou avançar na discussão sobre a 

importância das questões ambientais no contexto das Instituições de Ensino Superior com 

foco nas instituições públicas. Apresenta como resultado uma lista de indicadores de 

sustentabilidade ambiental voltados para as instituições de ensino superiores tanto públicas 

quanto particulares. A aplicação desses indicadores proporciona as universidades o 

conhecimento sobre qual direção estão seguindo na adoção de iniciativas ambientalmente 

corretas em suas estruturas e processos existentes. 

 

 

1.3 ESTRUTURAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

 Para alcançar os objetivos propostos, o trabalho, além desta introdução, conta com  

sete capítulos, sendo Origem e Evolução da Questão Ambiental; O Ensino Superior Como 

Pilar Fundamental Para a  Sustentabilidade; Administração Pública e as Instituições de Ensino 

Superior  no  Brasil; Métodos e Indicadores de Avaliação de Sustentabilidade Universitária; 

Metodologia; Análise de Resultados e Considerações finais. 
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2  ORIGEM E EVOLUÇÃO DA QUESTÃO AMBIENTAL 

 

 

“Seja a mudança que você quer ver no mundo”. 

 Mahatma Gandhi 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  E SUSTENTABILIDADE  

 

 

 Segundo Schons ( 2012) a abordagem da  questão ambiental nas últimas décadas vem 

sendo feita  com mais insistência, especialmente sob o enfoque do aquecimento global que se 

concretiza nas mudanças climáticas, que impactam e afetam a sobrevivência da vida no 

planeta. O homem desde a pré-revolução industrial  vem aumentando os gazes de efeito estufa 

(GEE) responsáveis pelo aquecimento global, porém sua intensidade e consequências não são 

sentidas  nem ocorrem de forma igual em todos os lugares. Schons afirma que as populações 

mais pobres são as mais afetadas e com menos recursos para se protegerem apesar de serem 

as que menos poluem: 

Vários estudos têm identificado que os que menos contribuíram e contribuem para o 
aquecimento global, os pobres, serão mais uma vez os mais afetados por ele porque 
não têm os recursos materiais e financeiros para se adaptarem e/ou se protegerem 
dos impactos que a mudança climática vem provocando. Estamos acumulando uma 
dívida ecológica e social global insustentável que, para além das populações em 
situação de pobreza do mundo, compromete as gerações futuras. (SCHONS, 2012, 
p. 71).  

 

 Na opinião de Oliveira (2015), a Revolução Industrial que representou a transição de 

um sistema de energia regenerativa – lenha e energia solar – para um sistema não regenerativo 

– energia fóssil, levou a humanidade  a consumir recursos que são finitos. A relação sociedade 

– natureza, até então indissociável e mútua, passou a ser reducionista e simplificadora, 

ocorrendo o afastamento homem-natureza e dando lugar à visão mecanicista, cartesiana. Na 

contemporaneidade, o primeiro grande debate para a conscientização ambiental surgiu na 

época da Guerra Fria, na década de 1960, motivado pelo temor dos testes nucleares. As 

discussões foram se ampliando para outros problemas ambientais e as necessidades para as 

gerações futuras, enfatizando aspectos de uma ética e responsabilidade humana e planetária 

(OLIVEIRA, 2015). 
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 Para Gomes (2013, p.2), “O Ambiente constitui hoje um domínio de atuação política, 

econômica e social e as questões com ele relacionadas, temas de grande importância e 

complexidade”. As pressões sobre os recursos naturais e ecossistemas há várias décadas vêm 

constituindo um quadro estratégico de regulação e ação ambiental, revelando a consciência da 

dimensão e profundidade dos problemas ambientais existentes e resultando em iniciativas 

como a realização de conferências internacionais (BRUM et al., 2002). Oliveira (2015) 

corrobora com essa visão, ao afirmar que a busca da compreensão da complexidade da  

sustentabilidade passa por muitos caminhos: 

Os conceitos, as construções e as evoluções sobre o pensar a sustentabilidade 
passam por muitos discursos e ideologias da relação sociedade-natureza, envolvendo 
várias dimensões. Falar das transformações ambientais transcende a pluralidade de 
pensamentos da humanidade, diante da complexidade da sustentabilidade são muitos 
os caminhos epistemológicos na busca da compreensão para se pensar o 
desenvolvimento e o meio ambiente, pois ainda não existe um caminho pronto e 
acabado para a sustentabilidade uma vez que essa deve ser constituída pelos sujeitos 
envolvidos e pela concepção do que seja sustentável para todos (OLIVEIRA, 2015, 
p.23). 

 

  Na opinião de Disterheft et al. (2013), o conceito de Desenvolvimento Sustentável 

tornou-se globalmente aceito como uma definição das interações entre a natureza e a 

sociedade e para dominar os  desafios dessa relação, induzindo uma mudança de paradigma 

em todos os níveis, incluindo a educação. Os conceitos de desenvolvimento sustentável e 

sustentabilidade foram discutidos amplamente na literatura, as origens do debate sobre 

desenvolvimento sustentável estão associadas com a publicação de '' Limits to Growth '' 

(1972) e à Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (1072), realizada em 

Estocolmo. Entretanto, o conceito em si pode ser rastreado 300 anos com a publicação de 

Hans Carl von Carlowitz  sobre sustentabilidade silvicultura, como afirmam  Disterheft et al. 

(2013): 

Normalmente, as origens do debate sobre o desenvolvimento sustentável estão 
associadas com a publicação de "Limites ao Crescimento" pelo Clube de Roma em 
1972 (Meadows et al. 1972) e à conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente 
Humano, realizada em Estocolmo no mesmo ano, mas a origem do conceito em si 
pode ser rastreada 300 anos, quando Hans Carl von Carlowitz publicou o primeiro 
trabalho sobre sustentabilidade da silvicultura (Saechsische Carlowitz-Gesellschaft 
2013), e para T.R. Malthus (1766–1834) que observou os limites ambientais para o 
crescimento populacional (Mebratu 1998). Assim, apesar do hábito de vincular o 
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surgimento do conceito de sustentabilidade a era pós-industrial, é muito mais antiga 
(DISTERHEFT et al., 2013,p.6,tradução nossa).1 

 

 Disterheft et al. (2013) afirmam que há concordância geral entre estudiosos de que o 

relatório "Nosso futuro comum" (Comissão Mundial sobre Ambiente e Desenvolvimento, 

1987), também conhecido como Relatório  Brundtland, incorporou o conceito mais conhecido 

e a definição mais frequentemente citada para o desenvolvimento sustentável: "DS é um 

desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de atender às suas próprias necessidades ". Embora esta definição estabeleça 

vínculos entre o social, econômico e a dimensão ambiental, também é criticada por seu foco 

antropocêntrico e impreciso, permitindo a coexistência de várias definições e interpretações 

(DISTERHEFT et al., 2013). 

 Para Munck, Cella-de-Oliveira e Bansi (2011), o conceito de desenvolvimento 

sustentável proposto no Relatório Brudtland é alvo de constantes críticas em razão da 

dificuldade de delimitação ou caracterização das necessidades que ele pressupõe que devam 

ser atendidas, além das formas de mensuração empregadas. É necessário entender a 

sustentabilidade organizacional, traduzida como a ideia central perseguida pelo 

desenvolvimento sustentável, já que a origem, os espaços, os períodos e os contextos de um 

determinado sistema se integram em um processo contínuo de desenvolvimento (MUNCK, 

CELLA-DE-OLIVEIRA e BANSI, 2011). 

  O termo Desenvolvimento Sustentável às vezes é aplicado ao crescimento econômico 

como uma estratégia de desenvolvimento, sendo o processo para alcançar um crescimento 

"melhor", já o termo sustentabilidade daria mais ênfase a relação entre a humanidade e o meio 

ambiente, viver melhor dentro dos limites do planeta. Existe um consenso sobre os princípios 

básicos de que as idéias de DS e sustentabilidade compreendem: normatividade, equidade 

intra e intergeracional, justiça, igualdade de gênero e participação. No entanto, separar esses 

termos não é uma prática comum na literatura, a abordagem usual é de usar esses termos de 

forma intercambiável.  (DISTERHEFT et al., 2013). 

                                                             
 

1
 Usually, the origins of the debate about sustainable development are associated with the publication of ‘‘Limits 

to Growth’’ by the Club of Rome in 1972 (Meadows et al. 1972) and to the UN conference on the Human 
Environment, held in Stockholm in the same year, but the origin of the concept itself can be traced back 
300 years when Hans Carl von Carlowitz published the first work about sustainable forestry (Saechsische 
Carlowitz-Gesellschaft 2013), and to T.R. Malthus (1766–1834) who noted the environmental limits to 
population growth (Mebratu 1998). So, despite the habit of linking the emergence of the sustainability concept to 
the post-industrial era, it is much older. (DISTERHEFT et al., 2013, p.6) 
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2.2 A EVOLUÇÃO DAS QUESTÕES AMBIENTAIS 

 

 

 As preocupações ambientais atuais atingem todas as áreas do conhecimento numa 

visão holística e indissociável entre os sistemas biológicos, econômicos, financeiros, culturais, 

sociais e principalmente no campo científico-tecnológico. Isso leva a importantes mudanças 

paradigmáticas pelas quais o homem passa a repensar o seu papel na sociedade e seu 

comportamento junto ao meio ambiente de forma mais consciente (BRUM et al., 2002). 

 Corroboram nesse sentido Pott e Estrela (2017) quando afirmam que os reflexos da 

evolução no arcabouço legal e nas políticas ambientais mostraram-se como possíveis saídas 

para a redução e mitigação da degradação ambiental e para uma mudança de paradigma no 

estilo de vida da humanidade, que sempre focou na remediação e passa agora a preocupar-se 

com a prevenção, graças à ascensão das Políticas Ambientais. Segundo as autoras, “torna-se 

indispensável buscar, historicamente, quais acontecimentos mudaram a percepção da 

humanidade para com a temática ambiental, por meio da evolução das políticas públicas 

ambientais e decisões em âmbito mundial a respeito das questões ambientais” (POTT e 

ESTRELA, 2017, p. 271). 

 No quadro1 foram elencados os principais mecanismos legais  e os eventos em âmbito 

mundial a respeito das questões ambientais. 

Quadro 1  - Legislação Ambiental Brasileira e Eventos Mundiais  Sobre Meio Ambiente 
ABRAN-

GÊNCIA  

DATA EVENTO CARACTERÍSTICAS 

Mundial 1962  Publicação do livro Primavera 
silenciosa de Rachel Carson 

Estopim para a percepção da população à causa 
ambiental  

Nacional 1965 Segundo Código Florestal  Disciplinador das atividades florestais 
Mundial 1968  UNESCO - Conferência 

internacional O Homem e a 
Biosfera  

Utilização racional e a conservação dos recursos da 
biosfera, dando origem ao programa “Man and 
Biosphere” 

Mundial 1972 Conferência das Nações Unidas 
Sobre Meio Ambiente – Estocolmo  

Influenciou a Política Ambiental Brasileira -Brasil 
signatário do Tratado 

Nacional 1973 Secretaria Especial do Meio 
Ambiente (SEMA) 

Gestão pública federal dos recursos ambientais 

Mundial 1975 UNESCO- “Carta de Belgrado” Reforma dos processos educativos, nova ética,  
preocupação e consciência com o meio ambiente 

Mundial 1977  UNESCO/PNUMA – Conferência 
de Tbilisi 

Conferência Intergovernamental sobre Educação 
Ambiental 

Nacional 1981 Lei 6.938 Política Nacional do 
Meio Ambiente - PNMA 

Leis, decretos e resoluções para utilização racional, 
a conservação e proteção efetiva dos recursos 
naturais 

Mundial  1985 Convenção de Viena para a 
Proteção da Camada de Ozônio 

Prescreve padrões para a redução progressiva 
(fabricação e consumo) de produtos nocivos à 
camada de ozônio,  único documento até hoje a ter 
adesão de todos os 197 países do mundo 
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  (continuação)  
Mundial  1987 Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento -
“Nosso Futuro Comum”, conhecido 
como “Relatório Brundtland” 

Nova forma de relação com o meio ambiente, 
quando foi utilizada pela primeira vez a expressão 
“Desenvolvimento Sustentável” 

Nacional 1988 Constituição Brasileira Artigo 225 - Consolidação do Direito Ambiental 
Nacional 1989 Lei 7.797 Fundo Nacional do Meio 

Ambiente  
Recursos destinados a projetos de conservação, 
pesquisa e desenvolvimento ambientais 

Nacional 1989 Lei 7.735  Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Renováveis (Ibama) 

Para executar a Política Nacional do Meio 
Ambiente, preservação, conservação, fiscalização e 
controle 

Mundial 1992 Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento – Rio 92 

Convenção sobre Biodiversidade, Convenção sobre 
o Clima, Agenda 21 – É um plano de ação que 
serve como guia de cooperação internacional 

Mundial 1997 Terceira Conferência das 
Partes (COP – 3) - Protocolo de 
Quioto 

Acordo dos países que viessem a assiná-lo de 
comprometerem-se com a redução das emissões de 
gases de efeito estufa 

Nacional 1997 Lei n° 9.433 Política Nacional de 
Recursos Hídricos (PNRH) 

Água um bem de domínio público, dotado de valor 
econômico e recurso natural limitado. 

Nacional 1998 Lei n° 9.605 Lei de Crimes 
Ambientais 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente 

Nacional 1999 Lei 9.795– Política Nacional de 
Educação Ambiental – PNEA 

Educação ambiental inter, multi e transdisciplinar 
em todos os níveis e modalidades formais do ensino 
e não formal  

Mundial 2002 Rio+10 (Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento – Cnumad) 

Plano de ação com prazos para temas como a 
redução da perda de biodiversidade até 2010 

Mundial  2002 A ONU  proclamou a Década 
Internacional da Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável para 
o período 2005-2014 

Promover a década e para estabelecer padrões de 
qualidade para a educação voltada para o 
desenvolvimento sustentável. 

Nacional 2007 Lei 11.445 – Política Nacional de 
Saneamento Básico – PNSB 

Diretrizes nacionais para o saneamento básico 
englobando o abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais, 
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

Nacional  2010 Lei 12.305- Política Nacional dos 
Resíduos Sólidos 

Estimular padrões sustentáveis de produção e 
consumo, integrar os catadores de materiais 
recicláveis e reutilizáveis à sociedade e eliminar os 
lixões 

Mundial 2012 Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento – Rio+20 

Desenvolvimento sustentável como um desafio na 
agenda de preocupações da sociedade 

Mundial 2015 ONU - Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável. 

Plano de ação para erradicar a pobreza, proteger o 
planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a 
prosperidade 

Mundial 2015 A COP21 (Conferência das Nações 
Unidas sobre as Mudanças 
Climáticas de 2015) – Acordo de 
Paris  

Redução das emissões dos gases do efeito estufa, 
reduzir o aquecimento global, para que até o ano de 
2100 a temperatura média do planeta tenha um 
aumento inferior a 2°C. 

Nacional  2016 Aprovação pelo Congresso Nacional do 
processo de ratificação do Acordo de 
Paris – NDC (Contribuição 
Nacionalmente Determinada). 

A NDC do Brasil comprometeu-se a reduzir as emissões 
de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 
2005, até 2025, em 43% abaixo dos níveis de 2005, até 
2030.  

   (conclusão) 

      Fonte: Pott e Estrela (2017). 
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 Segundo Pacheco (2016), as preocupações das relações entre a humanidade e o meio 

ambiente não tiveram um início definido; entretanto, para que surgisse um movimento 

ambiental em escala global, alguns fatores foram importantes como, por exemplo: o aumento 

da população, as mudanças nas relações econômicas e sociais, a intensificação das indústrias. 

 A primeira grande discussão da relação do homem com o meio ambiente foi a 

Conferência de Estocolmo2 em 1972, que deu origem a políticas de gerenciamento ambiental. 

Em 1987, a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento publica o relatório 

“Nosso Futuro Comum” trazendo o conceito mais difundido de Desenvolvimento Sustentável. 

A Eco-923, Conferência Mundial das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, destaca a questão ambiental como preocupação de toda 

a humanidade, ultrapassando os limites de ações isoladas e localizadas. Após quarenta anos da 

Conferência de Estocolmo e vinte anos da Eco-92 , a Rio+20 4  publica o documento “O 

Futuro que Queremos”, em que os governos se comprometem a apoiar 26 áreas temáticas, 

destacando-se dentre elas o papel da educação (PACHECO, 2016). 

 Para Waas et al. (2012) apesar dos compromissos assumidos e várias medidas de 

Desenvolvimento Sustentável tomadas, a implementação prática do DS em níveis sociais ou 

globais é insuficiente, pois a humanidade está cada vez mais nos limites ambientais, e a 

pobreza extrema permanece generalizada. São extremamente necessárias mudanças no 

sistema, que desafiem e alterem profundamente nossas formas dominantes de 

desenvolvimento, incluindo nossas crenças fundamentais, valores e pressupostos sobre o que 

                                                             
 

2 Sob a organização da ONU no ano de 1972, na cidade sueca que deu nome ao evento, A Conferência de 
Estocolmo – cujo nome oficial foi Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. Disponível 
em:< https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/ >Acesso em: 23/05/2019. 

3 Realizada no Rio de Janeiro em 1992 e, por isso, a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o 
Desenvolvimento, ou, ainda, Cúpula da Terra, o encontro teve como resultado a assinatura de cinco importantes 
acordos ambientais: a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; a Agenda 21; os Princípios 
para a Administração Sustentável das Florestas; a Convenção da Biodiversidade; e a Convenção do Clima. 

Disponível em:< https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/a-rio20/conferencia-
rio-92-sobre-o-meio-ambiente-do-planeta-desenvolvimento-sustentavel-dos-paises.aspx > Acesso 
em 23/05/2019. 
4 Na cidade do Rio de Janeiro, 2012, a Rio+20 – ou Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável - 
uma das maiores coberturas jornalísticas mundiais de toda a história, tem como  resultado a avaliação das 
políticas ambientais então adotadas e a produção de um documento final intitulado O futuro que queremos, em 
que foi reafirmada uma série de compromissos.Disponível em: < 
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/conferencias-sobre-meio-ambiente.htm > Acesso em 
23/05/2019. 
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constitui desenvolvimento. “Um futuro insustentável ainda está no horizonte” (WAAS et al., 

2012, p.5).  

 O ano de 2015 foi marcado por três grandes eventos internacionais promovidos pela 

Organização das Nações Unidas deliberando acerca de importantes decisões para o 

Desenvolvimento Sustentável, para a resiliência às mudanças climáticas e para as crises 

humanitárias: a Terceira Conferência Internacional sobre Financiamento para o 

Desenvolvimento (FpD3),  Etiópia, de 13 a 16 de julho; a Cúpula do Desenvolvimento 

Sustentável da ONU, em Nova Iorque, de 25 a 27 de setembro, e a  21ª Conferência do Clima 

(Conferência das Partes, COP-21), em Paris, de 30 de novembro a 11 de dezembro. Alves 

(2015) afirma que  esses três grandes eventos não se mostram capazes de dar um novo rumo 

ao desenvolvimento, carecendo de sustentação ecológica e de justiça distributiva em sua 

arquitetura social. “Nesse quadro, em vez da continuidade do progresso civilizatório pregado 

pela agenda pós-2015 da ONU, o mundo pode ser vítima do seu próprio veneno, expresso no 

vício do consumicídio” (ALVES, 2015, p.597). 

 A necessidade social urgente e o amplo apelo ao DS convidam a educação superior a 

assumir uma responsabilidade fundamental e moral em contribuir para DS por meio de sua 

vocação social de avançar o conhecimento, educar os líderes e promover o progresso e o 

engajamento da sociedade. Instituições do ensino superior (IES) devem ser como 

"laboratórios de aprendizado", ao  fornecer experiência concreta de comunidades sustentáveis, 

tornando-se centros de inovação e excelência em sustentabilidade (WAAS et al., 2012, p.8). 

 Mediante o exposto, pode-se considerar Desenvolvimento sustentável como a busca da 

harmonia entre as necessidades humanas e o meio ambiente, visando o bem-estar humano e a 

conservação do planeta. A compreensão da relação entre crescimento econômico e 

degradação ambiental é necessária, pois os recursos naturais são finitos e a capacidade da 

natureza em absorver os poluentes é limitada, tem-se, pois, como primordial a busca de 

inovações, procedimentos e tecnologias para a geração de resultados sustentáveis. E um dos 

principais caminhos para a sustentabilidade é educação ambiental que em longo prazo leva a 

pensamentos e atitudes ambientalmente corretos.   

 No próximo capítulo iremos ver sobre a responsabilidade do ensino superior em 

contribuir para o Desenvolvimento Sustentável e a importância de ações sustentáveis dentro 

de suas estruturas. 
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3  O ENSINO SUPERIOR COMO PILAR FUNDAMENTAL PARA A                
SUSTENTABILIDADE 

 

 

“Um livro, uma caneta, uma criança e um 
professor podem mudar o mundo”. 

 Malala Yousafzai 

 

 

 Coffáni-Nunes (2012) afirma que é consenso entre os pesquisadores ambientais que as 

IES desempenham papel fundamental na construção de pensamentos, análises, propostas, 

pesquisas e conhecimentos para sensibilizar, promover e implementar o desenvolvimento 

sustentável. O ensino superior geralmente é visto como o principal catalisador para o 

desenvolvimento sustentável principalmente por meio de suas funções tradicionais como 

educação, pesquisa e extensão (WAAS et al., 2012). Muitos estudiosos veem o impacto das 

universidades no DS como muito maior que qualquer outro setor da sociedade; esse impacto 

societal é visto como multiplicador para disseminação dos princípios do DS com a obrigação 

ética de integrar sistematicamente DS em suas instituições ( DISTERHEFT et al., 2013). As 

IES se destacam no processo de desenvolvimento tecnológico, no fornecimento de 

informação e conhecimento e na formação dos estudantes, podem e devem também buscar o 

desenvolvimento de uma sociedade sustentável e justa (TAUCHEN e BRANDLI, 2006). 

 Para Disterheft et al. (2013) o desenvolvimento sustentável e os desafios atuais como 

mudanças climáticas, desigualdade social, pobreza, perda de biodiversidade, superpopulação e 

falta de recursos vêm sendo discutidos no mais alto nível político internacional há mais de 

duas décadas. A Educação Ambiental faz parte desse discurso e do processo de elaboração de 

políticas sustentáveis desde o início. Apesar dos progressos realizados e de alguns sinais de 

transição em partes da comunidade acadêmica, ainda há um longo caminho a percorrer para a 

educação sustentável.  

 Uma mudança do paradigma da insustentabilidade para a sustentabilidade ainda é 

difícil de se identificar.  Ainda é cedo demais para se falar de uma mudança de paradigma em 

uma escala mais ampla, já que a literatura sugere que as universidades ainda não 

compreenderam o alcance total dos desafios da sustentabilidade (DISTERHEFT et al., 2013). 
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 Para Tommasiello e Guimarães (2013),  não cabe apenas a  educação a solução dos 

problemas ambientais, mas é, em médio prazo, a estratégia principal na formação de 

sociedades sustentáveis e  na implementação dos princípios da sustentabilidade democrática. 

Desde a década de 1970 há indicativos, legislações específicas, propostas de EA de forma a 

possibilitar o enfrentamento dos novos desafios colocados pelo próprio desenvolvimento.  

 Grandes encontros internacionais têm colocado o Desenvolvimento Sustentável em 

foco. Gestores e pesquisadores universitários têm promovido grandes debates na busca de 

abordagens e mecanismos para o desenvolvimento de  políticas universitárias sustentáveis 

incluindo documentos importantes, que podem ser observados no quadro 2. 

 

  

 Costa (2012) inclui nesta relação a Declaração Mundial sobre o Ensino Superior para 

o século XXI: Visão e Ação, coordenada pela UNESCO5 em 1998. Tem como ideias centrais: 

a) o ensino superior como um pilar fundamental dos direitos humanos, da democracia, do DS 

e da paz mundial; e b) a reforma do ensino superior para apoiar o DS. A autora afirma que 

                                                             
 

5 A UNESCO no mundo e no Brasil. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO) foi criada em 16 de novembro de 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de 
garantir a paz por meio da cooperação intelectual entre as nações, acompanhando o desenvolvimento mundial e 
auxiliando os Estados-Membros. É a agência das Nações Unidas que atua nas seguintes áreas de mandato: 
Educação, Ciências Naturais, Ciências Humanas e Sociais, Cultura e Comunicação e Informação. Disponível 
em: < https://nacoesunidas.org/agencia/unesco/ > Acesso em: 25/05/2019. 
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essas declarações (quadro 2) são genéricas e enfatizam o que deve ser feito e não como deve 

ser feito, deixando a responsabilidade para cada IES atuar de forma sustentável e ser modelo a 

ser seguido. Porém, deixam evidente que as próprias universidades reconhecem sua missão 

prioritária no âmbito geral do DS.   

 Para Leal Filho (2011), o DS nas universidades não é apenas uma questão política. 

Mesmo que muitas  universidades do mundo tenham-se comprometido para a sustentabilidade 

através da assinatura de acordos e convenções internacionais, e apesar do fato de milhares 

delas estarem buscando ações relacionadas ao desenvolvimento sustentável numa área 

específica, muitas não têm conseguido implementar plenamente os princípios do 

desenvolvimento sustentável. Isso é devido a uma combinação de razões, variando da falta de 

interesse, recursos limitados ou envolvimento da equipe. A implementação do 

desenvolvimento sustentável nas universidades vai muito além da questão política, os 

planejamentos (ou estratégias), declarações ou planos de ação são inúteis, a menos que 

possam ser apoiados por ações concretas como currículos ecológicos, gestão institucional, 

pesquisas, extensão e projetos concretos ( LEAL FILHO, 2011). 

 Costa (2012, p. 27) elenca alguns parâmetros que podem indicar se uma instituição 

está no caminho da sustentabilidade, tais como: 

a) a sustentabilidade é um compromisso explícito nas declarações escritas da missão, 

visão e objetivos estratégicos da IES; 

b) o conhecimento ambiental está integrado em todas as disciplinas acadêmicas e nas 

atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D); 

c) ações de sustentabilidade são estimuladas  e organizadas  para que os alunos reflitam 

criticamente sobre problemas ambientais e sociais; 

d) inclusão de práticas e políticas sustentáveis como auditorias ambientais, compras 

ambientalmente responsáveis, gerenciamento de resíduos,  maximização da  eficiência 

energética no campus, redução da pegada ecológica; 

e) inclusão de parcerias local e global para melhorar a sustentabilidade da IES. 

 

 Por sua vez, Leal Filho (2011) afirma que, para o sucesso da inclusão do 

desenvolvimento sustentável em programas universitários, os procedimentos destinados a 

informar e mobilizar as pessoas devem ser combinados com medidas estruturais relevantes, 

como o esverdeamento do campus, um programa robusto de pesquisa de sustentabilidade ou 
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um conjunto de projetos concretos. Conhecer as questões ligadas à sustentabilidade e quais 

são as de maior interesse para a universidade (foco), incentivar  atitudes do pessoal da 

universidade em direção à sustentabilidade (mudança de comportamento) e estimular o 

interesse dos alunos, para que eles possam ser mais ativamente acionados (educação). 

 Para se alcançar um campus sustentável, são necessárias a implantação de um sistema 

de gestão ambiental, a participação pública, a responsabilidade social e a integração da 

sustentabilidade no ensino, pesquisa e extensão, conforme mostra a figura 1 (PACHECO, 

2016, p.24). 

 

 

 Para Pacheco (2016), um dos empecilhos para a incorporação da sustentabilidade nos 

campi é a dificuldade que se tem em assimilar o que significa ser “uma universidade 

sustentável”. As IES são tipos únicos de organização, pois precisam ir além das três 

dimensões de sustentabilidade (econômica, social e ambiental), incluindo nessas as suas 

atividades organizacionais como a educação, pesquisa e a extensão comunitária. A autora 

destaca também que muitos campi universitários são semelhantes a pequenas cidades, existem 
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várias atividades complexas que podem levar a sérios impactos diretos ou indiretos ao meio 

ambiente. Essas atividades remetem à visão industrial de inputs e outputs6: há o consumo de 

recursos naturais que levam a geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos. Existem muitas 

atividades e operações universitárias que necessitam de consistente monitoramento ambiental. 

 Segundo Pacheco (2016), a sustentabilidade nas Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES) é ainda mais complexa. As IFES possuem um papel de destaque no 

desenvolvimento do país, pela sua liderança na pesquisa acadêmica e na formação de quadros 

qualificados na pós-graduação e por ser a principal produtora de conhecimento de tecnologia. 

Quanto aos aspectos administrativos, fazem parte da administração indireta, sendo 

constituídas sob a forma de autarquias ou fundações públicas. Seus atos são fiscalizados pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU) e submetem-se ao controle interno do Ministério da 

Educação (MEC). “No que tange o desenvolvimento sustentável, por se tratarem de 

instituições públicas, as IFES estão sujeitas a seguir as normativas e programas federais de 

promoção da sustentabilidade organizacional” (PACHECO, 2016, p.3). 

 No capítulo a seguir iremos ver sobre a Sustentabilidade na Administração Pública e 

seus principais programas e normativos e a evolução histórica das IES no Brasil. A 

contextualização desses temas é de grande importância para se compreender as Instituições 

Federais de Ensino Superior no Brasil, objeto de nosso estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

6 O processo de transformação: Input e Output (Entrada e Saída), recursos e materiais que serão utilizados para 
criação de produtos e/ou serviços, que é constituído de Inputs (Entradas), geralmente matéria-prima, que sofre 
um processo de transformação tendo como resultado a criação de produtos e/ou serviços que são os Outputs 
(Saídas). Disponível em:<  https://administradores.com.br/artigos/o-processo-de-transformacao-input-e-output-
entrada-e-saida > Acesso em: 23/05/2019.  
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4  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR  NO      
BRASIL 

 

 

“Uma nação que destrói seu território destrói a si mesma.”  

    Franklin Roosevelt 

 

 

4.1 SUSTENTABILIDADE  NA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA 

 

 

 A questão ambiental atualmente constitui um domínio de atuação política, social e 

econômica envolvendo a cooperação entre Estado, cidadãos e organizações. Os impactos 

ambientais normalmente vinculados à atividade industrial e ao setor privado também se 

encontram na Administração Pública. Ao considerar o bem estar coletivo como fim de todo 

serviço público e as atuais necessidades de racionalização do consumo e diminuição das 

despesas públicas, torna-se adequadas  a tomada de consciência ecológica  e a implementação 

de boas práticas ambientais nos processos de trabalho. Além do fato da normatização 

ambiental e energética que impõe as organizações, públicas e privadas, a busca pela eficiência 

econômica e pela sustentabilidade ambiental (GOMES, 2013). 

 Ainda segundo Gomes (2013), além do princípio do interesse público e a Ética do 

serviço público, sua natureza específica respalda a tomada de consciência ambiental e a 

implementação de práticas sustentáveis, assim: 

Constituindo um conjunto de organizações vinculadas a ideais éticos e de serviço 
público, estruturadas e geridas em ordem a princípios científicos de gestão e 
prosseguindo a função administrativa do Estado, o desempenho ambiental dos 
serviços públicos pode apoiar a concretização do objetivo estratégico para o 
desenvolvimento do país, representado pela sustentabilidade (GOMES, 2013, p.17). 

 

   Para Gomes (2013,) alguns referenciais técnicos de apoio à sustentabilidade nas 

organizações públicas vêm tornando realidade o desempenho ambiental no setor público, 

como é o caso da  OCDE7,  pioneira com a publicação do guia como “Improving the 

                                                             
 

7 OCDE significa Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico. É uma organização 
internacional, composta por 34 países e com sede em Paris, França. A OCDE tem por objetivo promover 



33 
 

Environmental Performance of Government” e “Improving the Environmental Performance 

of Public Procurement”. Conforme Gomes (2013, p.18) vários governos começaram a 

implementar o “governo verde” ou o “serviço público ecológico” como: 

 “Sustainable Development in Government”, no Reino Unido; 

 “Greening Government”, no Canadá; 

 “Greening the Government through Leadership in Environmental Management”, nos     

EUA; 

 e  “Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)”, no Brasil. 

 

 Os governos têm um papel importante na promoção da sustentabilidade, ao prover 

padrões e legislação específica para conservar recursos e a qualidade de vida. O 

desenvolvimento sustentável deve ser entendido como um compromisso global, aplicável a 

todos os agentes envolvidos. Nesse sentido, o objetivo das organizações públicas é gerar valor 

para a sociedade e proporcionar formas de garantir o desenvolvimento sustentável, sem perder 

de vista a obrigação de utilizar os recursos de forma eficiente. Diante da comprovada 

importância do governo como promotor do desenvolvimento sustentável nacional, no Brasil, 

leis, resoluções e programas vêm sendo desenvolvidos no sentido de dar apoio a medidas de 

sustentabilidade (PACHECO, 2016). 

 Para Chelala (2012), as ações de adequação de utilização dos recursos naturais bem 

como a redução de custos e desperdícios não são apenas ações cuja finalidade seja 

exclusivamente a proteção ao meio ambiente; constituem também fundamentos do princípio 

da eficiência, norteador da conduta do servidor público: 

A proposta de incorporação da variável ambiental na estrutura do serviço público, 
no Brasil, encontra respaldo no princípio da eficiência, posto que é por meio do 
cumprimento deste princípio que o gestor bem como todos os agentes públicos 
devem observar a qualidade do gasto. Ou seja, a noção de eficiência abrange a ideia 
de economicidade em sentido ampliado, contemplando a ausência de desperdício de 
recursos como também a satisfação dos interesses da sociedade (CHELALA, 2012, 
p.48). 

 

                                                                                                                                                                                              
 

políticas que visem o desenvolvimento econômico e o bem-estar social de pessoas por todo o mundo. Disponível 
em: < http://portal.mec.gov.br/busca-geral/480-gabinete-do-ministro-1578890832/assessoria-internacional-
1377578466/20746-organizacao-para-a-cooperacao-e-desenvolvimento-economico-ocde > Acesso 
em:23/05/2019. 
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 Nos últimos anos, verifica-se no Brasil um aumento de normativos e programas com 

vistas a disciplinar as ações da Administração pública, com objetivo de estabelecer critérios 

de sustentabilidade (CHELALA, 2012). Dentre esses programas e normativos 

governamentais, aos quais estão ligadas às IFES, podemos destacar os seguintes: 

 AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – A3P 

Sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente, a A3P é um programa, que tem 

por finalidade promover a responsabilidade socioambiental e a adoção de 

procedimentos, de referenciais de sustentabilidade e de critérios socioambientais nas 

atividades do setor público. O programa, de caráter preventivo e propositivo, se 

apresenta como uma estratégia do poder público, que visa a evitar, reduzir e controlar 

os efeitos ambientais negativos de suas ações (PACHECO, 2016). 

 COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA – CSS 

O Decreto 5.940/06 implementa a Coleta Seletiva Solidária nos prédios da 

administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e destina os resíduos 

recicláveis para as associações de catadores de materiais recicláveis. Na Instrução 

Normativa SLTI/MP n° 1/2010, que “Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade 

ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração 

Pública Federal direta, autárquica e fundacional”, traz em seu capítulo terceiro, Art. 6º 

referências sobre procedimentos e cita textualmente o decreto da Coleta Seletiva 

Solidária8 (BRASIL, 2006) 

 LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL 

 Procedimento administrativo cujo objetivo é o atendimento do interesse público, 

respeitando a igualdade de condições entre os licitantes, fazendo com que a 

Administração Pública adquira bens ou serviços ambientalmente sustentáveis. A 

Instrução Normativa SLTI/MP n° 1/2010 e a lei nº. 12.349/2010 alteraram o artigo 3º 

                                                             
 

8 V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução 
contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos 
sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; Disponível em:<www.planalto.gov.br>  Acesso 03/05/2018. 

VI - realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando 
couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 
2006. Disponível em:<www.planalto.gov.br>  Acesso 03/05/2018. 
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da Lei nº 8.666/93, trazendo em seu texto a noção de “desenvolvimento nacional 

sustentável”, que só será obtido por meio da realização de licitações sustentáveis 

(BRASIL, 2010). 

 
 PLANO DE GESTÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL – PLS 

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em 12 de novembro de 

2012 divulgou a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 10/2012, estabelecendo que 

todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica, 

fundacional e as empresas estatais dependentes deveriam elaborar seu Plano de Gestão 

de Logística Sustentável. Os PLS são ferramentas de planejamento que definem 

objetivos e responsabilidades, ações, metas, prazos de execução e mecanismos de 

monitoramento e avaliação, que permitem ao órgão ou entidade estabelecer práticas de 

sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na Administração Pública. 

Definiu também a necessidade de composição da Comissão Gestora do Plano de 

Gestão de Logística Sustentável para realizar tais atividades e conteúdo mínimo do 

Plano que deve conter: Os objetivos do Plano; as responsabilidades dos gestores que 

implementarão o Plano; as ações, metas e prazos de execução; os mecanismos de 

monitoramento e avaliação das ações que serão implementadas (BRASIL, 2012). 

 
 PROGRAMA DE EFICIÊNCIA DO GASTO – PEG 

O Programa de Eficiência do Gasto foi concebido no âmbito do Ministério do 

Planejamento com o objetivo de criar, propor e difundir boas práticas da gestão 

pública, de modo a melhorar a qualidade do gasto público e eliminar o desperdício. 

Ações referentes à racionalização do consumo de energia, água, material de 

expediente, comunicação, veículos e a transparência das informações são diretrizes 

norteadoras do programa. O PEG é coordenado pela Secretaria de Orçamento Federal 

(SOF/MP): este programa tenciona estimular a socialização e troca de experiências de 

boas práticas de gestão entre os diversos órgãos da Administração Pública 

(CHELALA, 2012). 

 
 PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

PROCEL 

O Procel foi criado em 1985, e em 1991, o programa passou a ser incorporado ao 

Governo Federal. O objetivo do Procel é promover a racionalização da produção e do 

consumo de energia elétrica, para que se eliminem os desperdícios e se reduzam os 
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custos e os investimentos setoriais. Quanto ao Procel para a Administração Pública, 

estão previstos projetos para Eficiência Energética nos Prédios Públicos e Iluminação 

Pública (Procel-EPP), por meio da introdução de novas tecnologias e campanhas 

comportamentais. Além disso, o programa possui parceria com algumas 

universidades, destacadamente as que possuem cursos de engenharia elétrica, 

engenharia mecânica e de produção (CHELALA, 2012). 

 
 POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PNEA 

Lei federal 9.795/ 1999 dispõe especificamente sobre a Educação Ambiental (EA) e 

institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) como componente 

essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 

articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo. A Resolução nº 2, 

de 15 de junho de 2012, estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a educação 

ambiental e considera que o atributo “ambiental” constitui em elemento estruturante 

que demarca um campo político de valores e práticas, mobilizando atores sociais 

comprometidos com a prática político-pedagógica transformadora e emancipatória 

capaz de promover a ética e a cidadania ambiental. Em seu Art. 10 estabelece que “As 

instituições de Educação Superior devem promover sua gestão e suas ações de ensino, 

pesquisa e extensão orientadas pelos princípios e objetivos da Educação Ambiental” 

(BRASIL, 1999). 

 

 Chelala (2012) destaca que, na grande e heterogênea máquina pública brasileira, a 

maioria de suas instituições possui sérias fragilidades internas, como reduzido e incipiente 

quadro de pessoal, servidores e gestores despreparados e desmotivados a encaminhar ações de 

sustentabilidade em seu dia a dia. O governo federal deveria analisar melhor as propostas de 

políticas públicas que buscam construir uma economia verde, objetivando um entendimento 

sistêmico da máquina pública. “Sabe-se que a edição de normas e leis, assim como de 

programas, projetos e campanhas visando o esverdeamento da máquina pública no Brasil, não 

são medidas suficientes”. O papel do Estado na projeção da economia verde é fundamental, 

“contudo, tais políticas passam necessariamente pela forma como os gestores e os agentes 

públicos conduzem a máquina estatal” (CHELALA, 2012, p.58). 
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4.2 INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

 

 No Brasil, as instituições de ensino superior surgiram no final do século XIX, após a 

chegada do Rei D. João VI. As primeiras faculdades brasileiras, fundadas em 1827, foram a 

Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Direito em 

Recife. Porém, o acesso a elas ficava restrito à elite, com o intuito de perpetuar a sua 

hegemonia (AMORIM, SANTOS e NOVAES, 2018). 

 A Constituição da República de 1891 disciplinou a criação de instituições de ensino 

superior pela iniciativa privada. Isso proporcionou ao sistema educacional uma considerável 

expansão, passando de 24 escolas isoladas para 133 na década de 1920 (MARTINS, 2002). 

 A expansão e estagnação do ensino superior no Brasil refletem a reestruturação de sua 

política e economia. Entre 1931 e 1945, o controle da educação era disputado por lideranças 

laicas e católicas. Já no período de 1945 a 1968, entra em pauta o movimento estudantil e de 

jovens professores na defesa do ensino público. Em 1964, com o regime militar houve o 

expurgo de importantes lideranças do ensino superior e a expansão do setor privado. Em 

1980, observa-se uma eminente redução da demanda das matrículas no ensino superior. Em 

1990, as políticas públicas buscaram a interiorização, a ampliação do número de cursos e a 

fragmentação de carreiras, focando no atendimento à população em geral e não 

exclusivamente à elite (MARTINS, 2002). 

 Segundo Nascimento (2017), o Brasil tem alcançado avanços nos indicadores 

econômicos e sociais, em especial a partir da última década. No âmbito da educação, o País 

cresceu em oferta de vagas, seja na educação básica, seja na educação superior. Essa expansão 

de vagas trouxe não só o aumento de número de IES, mas também problemas que demandam 

políticas públicas que avaliam os impactos sociais, culturais, políticos, econômicos e 

ambientais em seu todo. “Esse crescimento trouxe fortes impactos no âmbito da 

sustentabilidade institucional” (NASCIMENTO, 2017, p.3). 

 Corrobora esse contexto Oliveira (2015) quando afirma que as universidades 

brasileiras têm-se expandido continuamente nos últimos dez anos, seja na oferta de vagas ou 

na interiorização dos seus cursos através da criação de polos. E para que tal transformação 

seja sustentável é preciso repensar os impactos desse crescimento, em especial a questão 

socioambiental. A expansão das IES tanto públicas como privadas atingiu 2.407 unidades 
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conforme quadro 3. Das 296 instituições públicas 107 são instituições federais sendo 63 

universidades, divididas em 321 campi e abrangendo 275 municípios. Esses dados deixam 

claro o potencial da IFES em impactar o meio ambiente e ao mesmo tempo propor ações 

transformadoras ao pesquisar e disseminar modelos de desenvolvimento sustentável 

(PACHECO, 2016). 

 

 

  

 Para Nascimento (2017), as Instituições de Ensino Superior, especificamente as IFES, 

com seus departamentos de investigação acadêmica, contribuem com pesquisas e produção de 

conhecimentos, permitindo conexão proativa entre elas e os diferentes setores da sociedade. 

Contribuem para o aumento das condições de competitividade e inovação nas regiões em que 

se inserem.  

 As IES brasileiras podem ser públicas ou privadas. As instituições públicas de ensino 

são aquelas mantidas pelo Poder Público, na forma Federal, Estadual ou Municipal. Já as IES 

privadas são administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, com ou sem 

finalidade de lucro (MRE, 2018). No que se referem à classificação acadêmico-

administrativa, as IES podem ser: 

 UNIVERSIDADE - definida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Trata-se de instituição acadêmica pluridisciplinar, que conta com produção intelectual 

institucionalizada, além de apresentar requisitos mínimos de titulação acadêmica (um 
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terço de mestres e doutores) e carga de trabalho do corpo docente (um terço em regime 

integral). É autônoma para criar cursos e sedes acadêmicas e administrativas, expedir 

diplomas, fixar currículos e número de vagas, firmar contratos, acordos e convênios, 

entre outras ações, respeitadas as legislações vigentes e a norma constitucional (MRE, 

2018).  

 CENTRO UNIVERSITÁRIO -  instituição pluricurricular, que abrange uma ou mais 

áreas do conhecimento. É semelhante à Universidade em termos de estrutura, mas não 

está definido na Lei de Diretrizes e Bases e não apresenta o requisito da pesquisa 

institucionalizada (MRE, 2018).  

 FACULDADE - Instituição de Ensino Superior, que não apresenta autonomia para 

conferir títulos e diplomas, os quais devem ser registrados por uma Universidade. 

Além disso, não tem a função de promover a pós-graduação (MRE, 2018).  

 INSTITUTOS FEDERAIS - Unidades voltadas à formação técnica, com capacitação 

profissional em áreas diversas. Oferecem ensino médio integrado ao ensino técnico, 

cursos técnicos, cursos superiores de tecnologia, licenciaturas e pós-graduação (MRE, 

2018). 

 Segundo Nascimento (2017), as diretrizes legais que legitimam e sustentam a 

existência das IES reafirmam a importância do incentivo às boas práticas acadêmico-

pedagógicas para o desenvolvimento da consciência social, cultural, política e ambiental na 

formação de profissionais ativos e voltados para os problemas ambientais: 

As premissas legais referentes à criação dessas IES nas diferentes regiões do 
país apresentam similaridades quanto aos objetivos que justificam a sua 
presença, relacionando-os à necessidade de contribuir com o desenvolvimento 
social, acadêmico, cultural e, notadamente, com a produção, o 
desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, voltadas à 
preservação do meio ambiente e da sustentabilidade socioambiental e 
produtiva (NASCIMENTO, 2017, p. 7). 

 

 A Educação Superior no Brasil em nível organizacional pauta-se na percepção das 

metas propostas pelo MEC e na Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 

(BRASIL, 1996), que coordena e rege o Sistema de Ensino Superior brasileiro e estabelece 

em seu Art.43 que a educação superior tenha por finalidade: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 
em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 
brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 
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III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive (grifo 
nosso); 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 
publicações ou de outras formas de comunicação; 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de 
cada geração; 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 
com esta uma relação de reciprocidade; 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 
tecnológica geradas na instituição. 

VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, 
mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas 
pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois 
níveis escolares. (BRASIL, 1996). 

 

 Oliveira (2015), afirma que no Brasil a educação superior é estruturada para atender 

aos objetivos de ensino, pesquisa e extensão visando à formação integral dos indivíduos. As 

questões ambientais, uma das mais importantes problemáticas da atualidade, devem estar 

presentes no universo institucional, dentro de suas estruturas, sensibilizando seus alunos, 

fazendo surgir soluções para as questões ambientais. 

 Segundo Oliveira (2015) o mercado de trabalho necessita cada vez mais de 

profissionais qualificados em questões ambientais, porém, observa-se a fragilidade dos 

planejamentos e discursos ambientais, sendo poucas as exceções de IES com experiências de 

sucesso. “De forma geral, as Universidades Brasileiras são instituições relativamente jovens e 

ainda estão no processo de evolução política como um todo, e são poucas as que possuem 

planejamento ambiental bem definido” (OLIVEIRA, 2015, p.41). 

 As IFES, por se tratarem de instituições públicas, estão sujeitas às normativas, 

controles e programas administrativos federais, além dos específicos da área educacional. 

Dentre as normativas e programas federais de promoção da sustentabilidade organizacional 

podem-se destacar a Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P), o Projeto Esplanada 

Sustentável (PES) e os Planos de Gestão de Logística Sustentável (PGLS) (OLIVEIRA, 

2015).  

 No  capítulo a seguir iremos ver as principais ferramentas de avaliação de 

sustentabilidade nas IES com destaque para a as ferramentas escolhidas para diagnosticar as 
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atividades acadêmicas e operacionais da UFSJ: o Projecto RISU (ARIUSA), a Agenda 

Ambiental da Administração Pública - A3P (Ministério do Meio Ambiente), e o UI Green 

Metric World University Ranking 2017. 
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5  MÉTODOS E INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE             
UNIVERSITÁRIA 
 

 

“Palavra puxa palavra, uma idéia traz outra, e assim se 
faz um livro, um governo, ou uma revolução.”      

    Machado de Assis. 

 

 

5.1 FERRAMENTAS  DE  AVALIAÇÃO  DE  SUSTENTABILIDADE  NAS  IES 

 

  

 Para Alghamdi, Heijer e Jonge (2017), as IES vêm se preocupando com o meio 

ambiente e com a sustentabilidade desde o início da década de 1970, e essa preocupação se 

traduz através das declarações, estruturas, ferramentas e sistemas de avaliar a sustentabilidade 

em seus campi. Essa preocupação também é tema recorrente em estudos publicados nos 

últimos anos, estudos esses que revisaram o avanço das ferramentas de avaliação e sugeriram  

novas formas para avaliar os esforços de sustentabilidade nas universidades em todo o mundo. 

Porém, “medir a sustentabilidade continua sendo um processo complexo e desafiador para 

instituições de ensino superior, especialmente instituições que estão em estágio inicial de seus 

programas de desenvolvimento sustentável9” (ALGHAMDI, HEIJER e JONGE, 2017, p.85, 

tradução nossa). 

 De acordo com Alghamdi, Heijer e Jonge (2017)  a mensuração da sustentabilidade 

nas universidades é facilitada por muitas ferramentas de avaliação baseadas em indicadores. 

Essas avaliações podem incluir textos, mapas e gráficos que são organizados em torno de 

indicadores; essa abordagem é a mais utilizada na medição da sustentabilidade, em que os 

indicadores quase sempre desempenham um papel fundamental. A abordagem de avaliação 

baseada em indicadores é abrangente e representativa, facilmente mensurável e comparável, e 

                                                             
 

9
 Measuring sustainability remains a  complex and challenging process for higher education institutions, 

especially institutions that are at early stage their sustainable development programmes.  
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podem transmitir o valor agregado de forma simplificada e útil a diferentes públicos-alvo 

(ALGHAMDI, HEIJER e JONGE, 2017). 

 Para Munck, Cella-de-Oliveira e  Bansi (2011), os indicadores são importantes para as 

organizações ao consolidarem uma vasta quantidade de informações de diferentes fontes, em 

um formato fácil para se entender, comparar e manipular. Dão aos gestores na tomada de 

decisão a visualização de quais ações precisam ser enfatizadas no futuro e são ainda 

considerados ferramentas de controle e gestão. Os indicadores podem ser quantitativos ou 

qualitativos, sendo estes os mais adequados para avaliação de assuntos relacionados ao 

desenvolvimento sustentável, em razão das limitações que existem em relação aos indicadores 

quantitativos.  Na visão desses autores é preciso levar em consideração que as fragilidades dos 

indicadores de sustentabilidade se manifestam porque eles são instrumentos imperfeitos e não 

universalmente aplicáveis, e cada vez mais se torna necessário conhecer as particularidades 

dos diferentes sistemas. Além disso, os indicadores devem permitir a comparação do 

desempenho da empresa com outras do setor ou empresas de outros setores. 

 Na concepção de Pereira, Sauer e Fagundes (2016), indicadores são como uma 

fotografia que permite uma visão geral, passível de utilização e análise para a tomada de 

decisão. “Os indicadores são essenciais quando se pretende representar, de forma objetiva, 

racional e lógica, uma realidade específica em  um determinado período de tempo” , 

possibilitam a conversão de um conceito abstrato em diversos subitens práticos e tangíveis ( 

PEREIRA, SAUER e FAGUNDES, 2016, p.3) 

 Para Alghamdi, Heijer e Jonge (2017), o velho ditado “O que é medido, é gerenciado” 

se aplica plenamente no caso da sustentabilidade, a qual necessita de formas e métodos 

adequados não só para orientar e avaliar como também comparar e relatar, garantindo às 

instituições de ensino superior caminhar para a direção certa. Na visão desses autores, a 

concretização do conceito de sustentabilidade nas IES se deu em duas etapas: as declarações, 

cartas e parcerias como primeiro passo, que foi consolidado pelo segundo, que esclareceu a 

maneira pela qual a sustentabilidade pode ser medida, avaliada e, portanto, controlada. As 

ferramentas de avaliação foram consideradas como o segundo passo, talvez o mais importante 

para a efetivação da sustentabilidade universitária. Essas ferramentas podem identificar as 

melhores práticas e levar à concentração dos esforços do campus na melhoria continua.

 Segundo Brandli et al., (2011) e Costa (2012) algumas ferramentas de avaliação de 
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sustentabilidade nas IES foram adaptadas de modelos concebidos para outros tipos de  

organização como, por exemplo, o Global Reporting Iniciative (GRI10, 2011) e outras; no 

entanto, foram desenvolvidas especificamente para as IES como o modelo  proposto por 

Universitas Indonesia  em 2011, o UI Green Metric World University Ranking. 

Independentemente  serem criadas ou adaptadas, essas ferramentas devem estar associadas à 

base normativa da instituição foco da avaliação. “Essa base deve integrar valores, princípios e 

objetivos da instituição, direcionando-a para a construção do processo de mudança que a 

sustentabilidade exige, à luz de referenciais normativos voltados para a sustentabilidade das 

IES” (COSTA, 2012, p. 13). 

 Segundo Pacheco (2016), é difícil determinar qual a ferramenta mais adequada a ser 

aplicada no campus ao se considerarem as especificidades e variações desses instrumentos. 

Para Costa (2012), muitas ferramentas de avaliação não comunicam de forma eficiente os 

métodos e os resultados, e a maioria apresenta fragilidades em relação a determinados 

parâmetros, como a necessidade de diminuir o consumo de energia, água e materiais, o 

reconhecimento de que a sustentabilidade é objetivo de longo-prazo e difícil de se atingir e a 

aprendizagem da sustentabilidade como função principal.  

 Alghamdi, Heijer e Jonge (2017, p.90, tradução nossa) afirmam que “existem muitas 

ferramentas para avaliar a sustentabilidade nas instituições de ensino superior e ainda mais 

por vir11”. Esses autores revisaram 12 ferramentas mais conhecidas, e os critérios para 

selecionar as ferramentas foram: as mais mencionadas na literatura, as amplamente utilizadas 

nas universidades, as mais acessíveis, as que cobrem as dimensões básicas da sustentabilidade 

e as baseadas em indicadores, o que significa que são mais facilmente mensuráveis e 

comparáveis. Uma breve idéia sobre essas ferramentas e suas principais características é 

apresentada no quadro 4: 

 

 

                                                             
 

10 A Global Reporting Initiative (GRI) é uma organização sem fim lucrativos. Foi fundada em Boston em 1977 
por Ceres e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente(PNUMA). A GRI promove o uso de 
relatórios de sustentabilidade como um caminho para as organizações  se tornarem mais sustentáveis e contribuir 
para o desenvolvimento sustentável.Disponível em: < http://www.intedya.pt/internacional/175/noticia-o-que-e-
global-reporting-initiative-gri.html> Acesso em 23/05/2019. 
11

 there are many tools to assess sustainability in higher education institutions and yet more to come 
(ALGAMDI, HEIJER  JONGE, 2017, p.90). 
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QUADRO 4  – Ferramentas de Avaliação de Sustentabilidade nas IES  

FERRAMENTA INDICA

-DORES 
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

SAQ-
Sustainability 
Assessment 
Questionnaire, 
2001 

35 O SAQ foi projetado pela Associação de Líderes Universitários para um Futuro 
Sustentável (ULSF). Esta associação é o secretariado para os signatários da 
Declaração de Talloires 1990. De acordo com a ULSF, o SAQ foi desenvolvido 
entre 1999 e 2001 e tem como objetivo aumentar a consciência e encorajar o 
debate sobre o que a sustentabilidade significa para o ensino superior, 
praticamente e filosoficamente; fornecendo o estado vigente da sustentabilidade 
em seu campus e, finalmente, promovendo a discussão sobre os próximos passos 
para sua instituição. 
 

GASU-
Graphical 
Assessment of 
Sustainability 
in University, 
2006 

59 O GASU foi desenvolvido com base na Iniciativa de Relatório Global (GRI), que 
tem três dimensões de sustentabilidade: social, ambiental e econômica. O 
framework GASU modificou o GRI adicionando outra dimensão, a educação, 
aplicável às faculdades e universidades. O objetivo principal foi estabelecer uma 
ferramenta que ajude a medir e relatar os esforços de sustentabilidade da 
instituição de ensino superior dentro e entre outras instituições. Também facilita a 
análise, comparação longitudinal e benchmarking dos esforços e realizações de 
sustentabilidade das universidades. 
 

SUM -
Sustainable 
University 
Model, 2006 

23 SUM foi criado por Luis Velazques em 2006. Logo depois, foi testado usando 
dados empíricos de cerca de 80 universidades em todo o mundo. O modelo 
oferece um quadro estruturado para visualizar e alcançar um sistema universitário 
sustentável.  SUM fornece uma perspectiva clara sobre como as pessoas 
responsáveis pelas iniciativas de sustentabilidade alcançam seu impulso inicial e  
avançam no processo para se tornarem uma universidade sustentável. 
 

UEMS -
University 
Environmental 
Management 
System, 2008 

27 Em 2008, Alshuwaikhat e Abubakar propuseram a estrutura do sistema 
universitário de gestão ambiental (UEMS) para alcançar a sustentabilidade do 
campus através da superação da falta de práticas de gestão ambiental. O sistema 
garante mais sustentabilidade através da integração de três estratégias: sistema de 
gestão ambiental da universidade; participação pública e responsabilidade social; 
e promover a sustentabilidade através da educação e da pesquisa. A razão para 
propor a estrutura do UEMS é desenvolver a sustentabilidade na universidade, 
direcionando seus esforços de forma sistemática, em que as três estratégias 
mencionadas acima podem ser realizadas por meio de uma série de iniciativas. 
 

AISHE -
Assessment 
Instrument for 
Sustainability 
in Higher 
Education, 
2009 

30 AISHE foi estabelecido por um grupo holandês chamado Fundação Holandesa 
para o Desenvolvimento Sustentável, liderado por Niko Roorda. A primeira 
versão do AISHE foi desenvolvida e validada entre 2000 e 2001. O AISHE 1.0 
tem sido utilizado por muitas universidades em todo o mundo para avaliar a 
sustentabilidade em suas instituições. A primeira versão foi criticada, uma vez que 
se concentrou muito na dimensão educacional da sustentabilidade. No entanto, a 
segunda versão do AISHE foi desenvolvida e lançada em 2009. A versão 
expandida, AISHE 2.0, abrange os aspectos sociais e ambientais e educacionais. 
Em 2012, a AISHE foi revista novamente, para atualizá-la e torná-la mais 
acessível. Os principais objetivos desta ferramenta são oferecer uma estrutura que 
controle a sustentabilidade internamente e externamente; para medir a realização 
na implementação do campus da sustentabilidade; e criar um mecanismo através 
do qual as motivações e a experiência possam ser trocadas entre instituições de 
ensino superior. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

(continua) 
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BIQ-AUA -
Benchmarking 
Indicators 
Questions – 
Alternative 
University 
Appraisal , 
2009 

30 AUA é um projeto lançado em 2009 por uma aliança acadêmica Ásia-Pacífico 
chamada ProSPER.Net (promoção da sustentabilidade na rede de educação e 
pesquisa de pós-graduação). A ambição era promover a educação para o 
desenvolvimento sustentável (ESD) sob o patrocínio do Instituto Universitário de 
Estudos Avançados das Nações Unidas.O objetivo central é ajudar as instituições 
de ensino superior a planearem introduzir ou avançar atividades de EDS. Também 
tem como objetivo criar  uma comunidade de aprendizado em que as IES possam 
identificar seus próprios pontos fortes e fracos, aprender uns com os outros e 
compartilhar boas práticas de EDS em suas próprias áreas de interesse. 
 

USAT -Unit-
based 
Sustainability 
Assessment 
Tool, 2009 

75 USAT é uma ferramenta desenvolvida para ser usada no Programa de 
Treinamento Internacional Sueco / África. O programa foi sobre Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável no Ensino Superior, apoiado pelo Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e Integração do Meio Ambiente 
e Sustentabilidade nas Universidades Africanas. O principal objetivo do 
desenvolvimento deste quadro não é apenas ser um guia para educar e auxiliar a 
universidade em direção à sustentabilidade, mas também ser uma ferramenta 
flexível usada nos departamentos, faculdades e unidades. 
 

Green Plan -
The Green 
Plan, 2012 

44 O Plano Verde foi inicialmente desenvolvido na França e elaborado pela 
Conferência Francesa de Presidentes Universitários (CPU), a Conferência 
Francesa de Grands Ecoles (CGE) e o Ministério da Ecologia. A primeira versão 
do Plano foi lançada em 2010 com quatro níveis (critérios), enquanto que a versão 
de 2012 foi construída em cinco níveis de melhoria contínua. O sistema do Plano 
Verde, que foi projetado e desenvolvido principalmente para faculdades e 
universidades, tem como objetivo ajudá-los a elaborar seus próprios planos de 
sustentabilidade. É projetado para ser operacional e pode ser adequadamente 
adaptado em diferentes estágios nas implementações de sustentabilidade. 
 

SCAS -
Sustainable 
Campus 
Assessment 
System 2014 

48* SCAS foi desenvolvido pelo Escritório para um Campus Sustentável na 
Universidade de Hokkaido, Japão. É o primeiro instrumento para avaliar a 
sustentabilidade em instituições de ensino superior no Japão. A versão atualizada 
de 2014 é muito detalhada e contém critérios bem explicados. O sistema foi 
desenvolvido com o objetivo de avaliar os aspectos de sustentabilidade nas 
instituições de ensino superior. O resultado do sistema de avaliação informará 
cada instituição de seus pontos fortes e fracos em termos de sustentabilidade.  
 

AMAS - 
Adaptable 
Model for 
Assessing Sust.  
in Higher 
Education, 
2014 

25 AMAS foi inicialmente desenvolvido durante a pesquisa de mestrado da Gómez 
sob a supervisão de Sáez-Navarrete. O modelo foi projetado para se basear em 
uma profunda compreensão da experiência anterior em sustentabilidade nas 
universidades, levando em consideração declarações internacionais e outros 
modelos. Tem como objetivo apresentar um modelo adaptável para avaliar a 
sustentabilidade em instituições de ensino superior que possibilitem a avaliação da 
sustentabilidade em diferentes estágios de implementação e cenários de 
disponibilidade de dados. 
 

STARS-
Sustainability 
Tracking, 
Assessment 
and Rating 
System, 2014 

74 STARS é um sistema voluntário de autorrelato desenvolvido pelo AASHE. 
Inicialmente, foi desenvolvido em 2010 como uma das iniciativas para instituições 
de ensino superior sustentáveis nos EUA e no Canadá. Não é apenas um 
instrumento de avaliação, mas também uma estrutura de classificação que 
adiciona mais valor ao sistema como uma ferramenta de comparação. Os 
principais objetivos são:  fornecer um quadro para a compreensão da 
sustentabilidade em todos os setores do ensino superior; permitir comparações 
significativas ao longo do tempo e entre instituições usando um conjunto comum 
de medidas desenvolvidas com ampla participação da comunidade do campus; 
criar incentivos para a melhoria contínua em direção à sustentabilidade; facilitar o 
compartilhamento de informações sobre práticas e desempenho de 
sustentabilidade do ensino superior e construir uma comunidade de 
sustentabilidade de campus mais forte e diversificada. 

  (continua) 
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GM Green 
Metric – UI’s 
GreenMetric 
University 
Sustainability 
Ranking , 2014 

33 GM ou GM da UI é um sistema mundial de classificação universitária para avaliar 
e comparar os esforços do campus com a sustentabilidade. A ferramenta foi 
baseada em uma ampla filosofia que abrange os três E: ambiente; economia; e 
equidade e educação. Foi desenvolvido pela Universitas Indonesia, na Indonésia, 
em 2010. A versão atualizada do GM foi lançada em 2014 .O principal objetivo 
deste quadro (ou este ranking) é estar aberto a todas e cada instituição de ensino 
superior para participar; ser acessível a todas as universidades do mundo 
desenvolvido e em desenvolvimento; contribuir com o conjunto dos 
conhecimentos sobre sustentabilidade na educação e na ecologização dos campi; e 
promover mudanças sociais lideradas pela universidade em relação aos objetivos 
de sustentabilidade. 

  (conclusão) 

 Fonte: Algamdi, Heijer e Jonge (2017). 
 Nota : *48 categorias com 174 questões 
 
  

 Os autores concluíram que as 12 ferramentas analisadas mostram muitas semelhanças 

em sua estrutura. Com relação aos indicadores, os relacionados à área ambiental são a 

maioria, seguidos pelos indicadores acadêmicos e de gestão, e estes estão correlacionados. Os 

indicadores de envolvimento são mencionados ocasionalmente, e os de inovação na maioria 

não foram claramente indicados. As ferramentas compartilham muitos pontos comuns com 

pequenas variações em seu conteúdo. Identificaram-se denominadores comuns que foram 

agrupados nos seguintes aspectos: gestão; academia; meio ambiente; engajamento e inovação. 

Independentemente da terminologia utilizada todas se relacionam com essas cinco áreas de 

sustentabilidade (ALGHAMDI, HEIJER E JONGE, 2017). 

 Na concepção de Nascimento (2017) o interesse comum dos grupos ou associações é 

pela avaliação e mensuração do desempenho ambiental, algumas associações incluem também 

avaliações do desempenho social e econômico. O autor destaca algumas redes na América 

Latina e no Brasil: 

 ACES (Ambientalização Curricular no Ensino Superior). Foi criada em 2000, sendo 

inicialmente constituída por onze universidades da América Latina e Europa de sete 

diferentes países. Propõe que a ambientalização curricular envolva a estrutura 

curricular dos cursos, os planejamentos de ensino, as normas e dinâmicas 

institucionais e os projetos e processos de investigação e extensão. 

 ARIUSA (Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por La 

Sustentabilidad y el Ambiente), criada em Bogotá,  2007. Sua missão é promover e 

apoiar a coordenação de ações no campo da educação ambiental superior, bem como a 

cooperação acadêmica e científica entre redes universitárias para a sustentabilidade e o 

meio ambiente. É um estudo multicêntrico, sistema multidirecional das relações 
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horizontais de cooperação e coordenação de ações entre suas universidades parceiras e 

redes universitárias. A ARIUSA criou o Red de Indicadores de Sostenibilidad em las 

Universidades - RISU - sistema de indicadores para avaliar as atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e gestão ambiental em instituições de ensino superior, que se 

propõe a servir de referência para o acompanhamento de implantação das políticas de 

sustentabilidade das universidades latino-americanas. 

 RUPEA (Rede Universitária de Programas de Educação Ambiental para Sociedade 

Sustentável) criada em 2001. Tem como objetivo constituir um fórum permanente de 

intercâmbio, debate e aprofundamento teórico-metodológico, assim como de debater, 

propor, promover e/ou apoiar políticas públicas, pesquisas, projetos, experiências em 

Educação Ambiental. A Rede nasceu da parceria entre três IES: a Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS), a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB) e a Universidade de São Paulo (USP). 

 REASul (Rede Sul Brasileira de Educação Ambiental) criada em 2002, a partir do 

projeto Tecendo Redes de Educação Ambiental na Região Sul, convênio do Ministério 

do Meio Ambiente com duas universidades, a UNIVALE e a FURG, e conta com 

quatorze IES participando como membros da ARIUSA. A REASul tem como 

finalidade ser um instrumento de difusão e fortalecimento em nível regional, 

abrangendo os três estados do sul do País, busca fomentar a estruturação dos elos 

regionais de núcleos de pesquisa, capacitação e manutenção de processos de 

sustentabilidade. 

 Existem em todo o mundo muitas instituições de ensino superior que buscam a 

sustentabilidade em suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e operações no campus. 

Independentemente de como isso ocorre, há temas fundamentais, como a pesquisa acadêmica 

sustentável, a alfabetização ambiental, a responsabilidade ética e moral, currículo 

interdisciplinar e a cooperação entre universidades, governo e sociedade (NASCIMENTO, 

2017). 

 Dentre as ferramentas analisadas foram escolhidas para diagnosticar as atividades 

acadêmicas e operacionais da UFSJ, no contexto ambiental, as seguintes: o PROJECTO RISU 

(ARIUSA), por permitir fazer um balanço de qual é a situação dos compromissos com a 

sustentabilidade das universidades e pela sua simplicidade de uso (BENAYAS, 2014); a 

Agenda Ambiental da Administração Pública - A3P (Ministério do Meio Ambiente), por ser  

o principal programa de inclusão do tema da sustentabilidade nas atividades administrativas 



49 
 

de órgãos públicos brasileiros e pela sua flexibilidade apontando diretrizes sem imposição de 

regras, procedimentos ou práticas; e o UI Green Metric World University Ranking 2017, por 

ser considerado no momento a principal ferramenta para a mensuração da sustentabilidade 

ambiental de instituições de ensino superior (COSTA, 2012). 

 

 

5.1.1  A A3P nas Universidades Públicas 

 

 

 Nesta seção tem-se uma breve contextualização sobre a Agenda Ambiental da 

Administração Pública tendo como base o Manual de Gestão Socioambiental nas 

Universidades Públicas: A3P / Ministério do Meio Ambiente elaborado pela Secretaria de 

Articulação Institucional e Cidadania Ambiental, em parceira com o Departamento de 

Proteção e Consumo Sustentáveis.    

 Segundo esse Manual, o Programa Agenda Ambiental na Administração Pública 

(A3P) fornece a oportunidade para as universidades públicas se transformarem, modernizando 

sua administração e obtendo um ganho de qualidade para si e para todos os atores envolvidos 

com ela. A A3P é uma política pública coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), foi implantada em mais de 300 órgãos públicos das três instâncias: federal, estadual 

e municipal. A A3P é o principal programa de inclusão do tema da sustentabilidade nas 

atividades administrativas de órgãos públicos de todo País. Adiciona aos procedimentos 

tradicionais da administração pública os elementos socioambientais exigidos pela 

modernidade, através dos quais se busca economia, eficiência e sustentabilidade (MMA, 

2017). 

 A temática ambiental e a sustentabilidade devem ser abordadas em todos os cursos e 

disciplinas dentro das universidades, formando profissionais e gestores capazes de lidar com 

os dilemas e desafios da sustentabilidade: 

É de fundamental importância que a universidade tenha em todos os cursos de 
graduação das áreas de ciências da saúde, ciências exatas, ciências agrárias, ciências 
humanas, ciências sociais, ciências biológicas e ciências tecnológicas, disciplinas 
que tratem da temática ambiental e sustentabilidade. A A3P entende que a sociedade 
necessita de profissionais e gestores de diferentes áreas com formação acadêmica e 
conhecimento em meio ambiente, sustentabilidade e responsabilidade 
socioambiental. O compromisso do profissional com esses temas é que fará a 
diferença no mercado de trabalho e, mais importante, nos cuidados que ele terá 
diante dos dilemas e desafios para preservação do planeta (MMA, 2017, p. 8). 
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 Para atender a Constituição Brasileira, foi criada em 1999 a Agenda Ambiental na 

Administração Pública por iniciativa dos servidores do Ministério do Meio ambiente. 

Verificou-se a necessidade de inserir todos os entes públicos na questão ambiental atendendo 

ao princípio da eficiência e do equilíbrio ambiental. Em 2002, o programa foi reconhecido 

pela UNESCO, recebendo por isso o prêmio “O melhor dos exemplos” na categoria Meio 

Ambiente (MMA, 2017) 

 Embora seja uma agenda voluntária, a A3P tornou-se o principal referencial de 

sustentabilidade dentro do governo, sua metodologia de planejamento auxilia as instituições 

públicas a trabalharem a gestão com responsabilidade socioambiental. A A3P não impõe 

regras, procedimentos, práticas e muito menos tecnologias. As diretrizes propostas somente 

orientam sobre a linha a ser seguida. Mas, de fato, o que fazer e como fazer, é decisão do 

órgão público. Conforme MMA (2017) o Programa tem por objetivo: 

 Promover a economia de recursos naturais e a redução de gastos do erário público; 

 Reduzir o impacto socioambiental negativo decorrente das atividades públicas; 

 Promover a produção e o consumo de produtos e bens sustentáveis; 

 Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos servidores e professores com 

práticas esportivas, música, canto, dança, artesanato e outras atividades; 

 Sensibilizar e capacitar os servidores públicos para as questões socioambientais. 

 

 As mudanças necessárias para a gestão socioambiental proposta pelo Programa A3P 

exigem investimentos em recursos humanos e financeiros, mas, principalmente, a participação 

de todos que trabalham e estudam na universidade. A A3P só existe de forma coletiva. O 

simbolismo de uma universidade que adota diretrizes socioambientais promove o seu 

reconhecimento diante da sociedade. Quando a universidade adota uma prática, uma 

atividade, um tipo de gestão, ela está ensinando, ela está dando exemplo - aprendem os 

alunos, aprendem os professores, aprendem os gestores e aprende a sociedade (MMA, 2017). 

 A revisão de investimentos, compras e contratações de serviços, gestão adequada de 

todos os resíduos gerados, economia de recursos, qualidade de vida no ambiente de trabalho 

são alguns dos critérios ambientais que propõe o programa. De acordo com MMA (2017), a 

agenda A3P estabeleceu seis eixos temáticos, ou linhas de atuação que sofrem adaptações 

conforme a instituição, adequando-se às suas condições, são eles: 
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 Uso racional dos recursos naturais e bens públicos.  

 Gestão de resíduos e efluentes gerados.  

 Qualidade de vida no ambiente de trabalho e estudo.  

 Sensibilização e capacitação dos servidores e professores.  

 Contratações públicas sustentáveis. 

 Construções, reformas e ampliações sustentáveis. 

 A A3P atribui Selos em três categorias independentes, de acordo com as práticas 

adotadas: o Selo Verde – implementação da A3P, o Selo Prata – entrega do Relatório Anual 

de implementação, e o Selo Laranja – para as instituições parceiras vencedoras do Prêmio 

Melhores Práticas da A3P (MMA, 2017). O Selo de Sustentabilidade na Administração 

Pública tem o objetivo de conferir reconhecimento e divulgar práticas de gestão sustentáveis. 

Em 2015, por indicação do Tribunal de Contas da União, foi lançado um sistema online, o 

Ressoa12, que facilitará a formulação dos relatórios, trazendo uma visão global dos efeitos do 

programa, além de representar um incentivo para novos parceiros (PACHECO, 2016). 

 

 

5.1.2 UI Green Metric World University Ranking 

 

 

 O Green Metric World University Ranking (Green Metric,2017) foi desenvolvido pela 

Universitas Indonesia (UI) para medir os esforços de sustentabilidade do campus, por meio de 

uma pesquisa online, evidenciando programas e políticas de sustentabilidade nas 

universidades do mundo todo. O primeiro ranking, em 2010, contou com 95 universidades de 

35 países;  em 2017, o ranking classificou 619 universidades de 75 países ao redor do mundo, 

                                                             
 

12 O Ressoa é um sistema virtual de monitoramento de gestão socioambiental, disponibilizado pelo MMA para 
os assinantes do Termo de Adesão. O monitoramento é feito pelo próprio órgão sob a supervisão da A3P. Por ser 
um instrumento auxiliar na gestão do órgão, o sistema permite acompanhar metas e consolidar informações. 
Através do Ressoa realiza-se a compilação dos dados e o envio do relatório de monitoramento anual da A3P, 
como previsto no Termo de Adesão.Disponível em:<  http://www.mma.gov.br/component/k2/item/10552-
ressoa>  
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sendo 17 universidades brasileiras. “Isso mostra que o UI Green Metric tem sido reconhecido 

como o primeiro e único ranking universitário mundial em sustentabilidade” 13 (Green Metric, 

2017, p.3, tradução nossa). 

  O Green Metric  foi desenvolvido com a compreensão de vários sistemas de avaliação 

e de rankings acadêmicos  de sustentabilidade, não sendo baseado em nenhum 

especificamente. De modo geral, o sistema adota o conceito de sustentabilidade ambiental, 

que possui três elementos: ambiental, econômico e social conforme figura 2. O aspecto 

ambiental inclui o uso dos recursos naturais, a gestão ambiental e a prevenção da poluição, 

enquanto que o aspecto econômico inclui o lucro e a economia de recursos. O aspecto social 

inclui a educação, a comunidade e o envolvimento social. Esses três aspectos são 

evidenciados nos critérios do UI Green Metric (Green Metric, 2017). 

 

 

 Todas as universidades que tenham um forte compromisso com a sustentabilidade 

podem participar do ranking anual, isso trará como benefícios: a internacionalização e 

reconhecimento em nível mundial; aumento da conscientização de questões de 

sustentabilidade; mudança de atitude para enfrentar os desafios emergentes; participação na 

                                                             
 

13 “This shows that UI Green Metric has been recognized as the first and only world university rankings on 

sustainability”. (Green Metric, 2017, p.3). 
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rede UI Green Metric, ou seja, a ligação em rede global com universidades do mundo todo, 

compartilhando as melhores práticas por meio de oficinas e workshops. O UI Green Metric 

serve como ferramenta para as universidades lidarem com os desafios da sustentabilidade e 

trabalharem juntas para reduzir os impactos ambientais (Green Metric, 2017). 

 De acordo com o Green Metric (2017), em 2010, foram utilizados 23 indicadores 

dentro de cinco critérios para calcular as pontuações do ranking. Em 2011 foram 34 

indicadores, em 2012, 33 indicadores em seis critérios, incluindo critérios para a educação. 

Foram consideradas mudanças para a formação de um novo critério para educação e pesquisa 

em sustentabilidade. Em 2015, o tema era Pegada de Carbono, foram adicionadas duas 

questões relacionada ao tema na seção de energia e mudança climática e alguns 

subindicadores relacionados à água e ao transporte. (Green Metric, 2017). 
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 Em 2017 a universidade Wageningen University & Research, Países Baixos (Holanda) 

ficou em primeiro lugar com 7552 pontos, no Brasil se destacam a Universidade de São Paulo 

(USP) com 6.418 pontos e a Universidade Federal de Lavras (UFLA) 6.279 pontos, ficando 

no vigésimo oitavo e trigésimo quinto lugar no  ranking mundial respectivamente. No ranking 

da América Latina e no Ranking nacional a USP ficou em primeiro lugar e a UFLA em 

segundo, isso evidencia que essas universidades possuem ações e  projetos que contemplam a 

maioria dos indicadores de sustentabilidade . A classificação das universidades brasileiras que 

participaram, bem como o total de pontos alcançados pode ser observada no quadro 5 .  

 Segundo Green Metric (2017) para a avaliação é necessário que as instituições 

participantes forneçam informações detalhadas sobre uma série de indicadores de 

sustentabilidade em seis categorias: estrutura do campus, consumo de energia, gestão de 

resíduos, uso e tratamento de água, políticas sobre transportes e atividades acadêmicas 

relacionadas ao meio ambiente. No ranking de 2017 constam 38 indicadores com peso e 

pontos específicos totalizando em 10.000 pontos, que são distribuídos nas seis categorias 

ponderadamente como mostra a tabela 1. 

 

 

 Para Alghamdi, Heijer e Jonge (2017), o Green Metric é um sistema de classificação 

universitária para avaliar e comparar os esforços do campus em sustentabilidade. O principal 

objetivo desse ranking é estar aberto a todas as instituições de ensino superior; é um sistema 

gratuito que coleta seus dados por meio de uma pesquisa online. Tem seu ponto forte no apoio 

ativo da Universitas Indonesia e seu ponto fraco em concentrar-se mais nos aspectos 
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ambientais da sustentabilidade, não abrangendo questões como diversidade social e equidade 

(ALGHAMDI, HEIJER E JONGE, 2017). 

 

 

5.1.3 O Projeto RISU 

 

 

 Em 2012, representantes de 25 redes universitárias se reuniram na RIO+20, Brasil, 

para analisar os avanços nos compromissos das universidades ao longo dos vinte anos desde a 

Cúpula da RIO 92, resultando no documento The People’s Sustainability Rio+20 Treaty on 

Higher Education: Engaging communities of learning in change for sustainability, que 

definiu diferentes estratégias para alcançar compromissos específicos com a sustentabilidade, 

no curto, médio e longo prazo, nas IES do mundo. Uma das  principais  estratégicas definidas 

nesse documento é a necessidade de avaliar políticas de sustentabilidade das IES em 

diferentes regiões do mundo. Com base nessa premissa, decidiu-se realizar a investigação 

para a região da América Latina Caribe, através do projeto RISU: Definição de indicadores 

para a avaliação de políticas de sustentabilidade nas universidades latino-americanas 

(PORTELA, 2017). 

 Segundo Portela (2017), este projeto foi aprovado no âmbito do Primeiro Fórum 

Latino-americano de Universidades e Sustentabilidade, em Viña del Mar (Chile), que foi 

convocado pela  Aliança de Redes Universitárias Ibero-Americanas para o Sustentabilidade e 

Meio Ambiente (ARIUSA), a Rede de Treinamento Ambiental para a América Latina e 

Caribe (RFA-ALC) e a cúpula  Latino-Americano da Aliança Mundial de Universidades de 

Meio Ambiente e Sustentabilidade (GUPES-LA). Essa reunião contou com participação de 

170 pessoas, de 14 países: Chile, Argentina, Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, República 

Dominicana, Cuba, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México, Espanha e Quênia. Em 2014, 

foi elaborado um questionário baseado na experiência de aplicação de indicadores para o 

contexto das universidades espanholas (CADEPCRUE). Os 175 indicadores das 

universidades espanholas foram analisados em debate e consenso com os líderes das redes 

latino-americanas participantes do Fórum de Viña del Mar, e finalmente o questionário RISU 

foi adaptado para a linguagem do contexto latino-americano, composto por 114 indicadores e 

11 áreas: 
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1. Política de sustentabilidade (15 indicadores) 

2. Conscientização e participação (12 indicadores) 

3. Responsabilidade Socioambiental (10 indicadores) 

4. Ensino (13 indicadores) 

5. Pesquisa e transferência (13 indicadores) 

6. Urbanismo e biodiversidade (7 indicadores) 

7. Energia (10 indicadores) 

8. Água (10 indicadores) 

9. Mobilidade (8 indicadores) 

10. Resíduos (11 indicadores) 

11. Contratação responsável (5 indicadores) 

 

 Nascimento (2017) afirma que um dos pontos básicos da rede ARIUSA são os 

princípios de cooperação que orientam os esforços conjuntos de seus membros. De acordo 

com esses princípios, ARIUSA é um estudo multicêntrico, sistema multidirecional das 

relações horizontais de cooperação e coordenação de ações entre suas universidades parceiras 

e redes universitárias. A ARIUSA criou o RISU, um conjunto de indicadores para servirem 

como referência para o acompanhamento de implantação das políticas de sustentabilidade das 

universidades latino-americanas.  

 O RISU é uma avaliação institucional focada em transformação e melhoria, orientada 

para a busca do autoconhecimento em particular. A busca de informação para responder aos 

indicadores gerou um processo de reflexão interna em cada uma das IES que foram avaliadas. 

Na fase 2 do projeto  foi possível conhecer os processos de melhorias e transformações que 

foram geradas nas universidades após a aplicação do questionário (PORTELA, 2017). 

 A UFSJ não participa de nenhum sistema de avaliação em sustentabilidade. A 

participação em sistemas de avaliação em sustentabilidade é de grande importância na busca 

da sustentabilidade ambiental, essas avaliações permitem a identificação de práticas de 

sucesso e de fraquezas, além de destacarem as mudanças que são necessárias. 

 No próximo capítulo iremos ver a metologia aplicada no presente estudo, abordaremos 

a natureza da pesquisa, o contexto do ambiente da pesquisa, os instrumentos, os 

procedimentos para coleta de dados e as respectivas métricas usadas para se alcançar o 

resultado. 
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6  METODOLOGIA 

 

“A alegria que se tem em pensar e aprender 
faz-nos pensar e aprender ainda mais”. 

Aristóteles 
 

6.1  NATUREZA DA PESQUISA 

  

 

 A presente pesquisa utilizou uma abordagem quali-quantitativa, uma vez que na busca 

de obtenção de dados, procurou-se compreender a realidade ambiental da UFSJ. Segundo 

Ensslin e Vianna (2008) a pesquisa quali-quantitativa é a melhor escolha metodológica que 

pode ser utilizada para explorar melhor questões pouco estruturadas e problemas que 

envolvam atores, contextos e processos. A abordagem quali-quantitativa é predominante ao se 

considerar a relação dinâmica entre o mundo real, os sujeitos e a pesquisa. Essa abordagem é 

utilizada para compreender os fenômenos de alto grau de complexidade, em ambientes de 

incertezas e quando o objeto de estudo não é captado por hipótese perceptíveis, verificáveis 

ou de difícil quantificação inicial.  

 Para realização desta pesquisa, optou-se por um estudo de caso, definido por Yin 

(2001, p. 32) como uma investigação empírica de “um fenômeno contemporâneo dentro de 

seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 

estão claramente definidos”.  Para Freitas e Jabbour (2011, p.11), a abordagem de estudo de 

caso é uma estratégia de pesquisa, “uma história de um fenômeno passado ou atual, elaborada 

a partir de múltiplas fontes de provas, que pode incluir dados da observação direta e 

entrevistas sistemáticas, bem como pesquisas em arquivos públicos e privados”.   

 

 

6.2 O CONTEXTO DO AMBIENTE DA PESQUISA 

 

 As complexas características da IFES estudada, em suas formas de organização, 

estruturação e funcionamento, apresentou um grande desafio à pesquisa. A Universidade 
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Federal de São João del-Rei possui seis campi, com 19 mil alunos de 51 cursos de graduação 

e 33 programas de pós-graduação e 1,5 mil servidores, entre docentes e técnicos. Instituída em 

dezembro de 1986, como Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei (Funrei), sendo 

resultado da reunião e federalização de duas instituições: a Faculdade Dom Bosco de 

Filosofia, Ciências e Letras (1954) e a Fundação Municipal de São João del-Rei (1972). Em 

2002, a Funrei foi transformada em Universidade e passou a adotar a sigla UFSJ (UFSJ, 

2014).  

 A UFSJ abrange hoje quatro regiões de Minas Gerais: São João del-Rei, Divinópolis, 

Ouro Branco/Congonhas e Sete Lagoas. Sua sede administrativa está localizada em São João 

del-Rei, que integra a Mesorregião Campo das Vertentes (UFSJ, 2018a). Atua nas grandes 

áreas do conhecimento: Ciências Humanas, Linguística, Artes, Sociais Aplicadas, Ciências 

Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde e Ciências Agrárias. 

São  47  Cursos de Graduação Presenciais e quatro Cursos de Graduação a Distância, 

distribuídos em seus seis Campi (UFSJ, 2018b, p.17).  

 Na Figura 3, pode-se  observar  a expansão da oferta de cursos de graduação na UFSJ 

no período de 2007 a 2017. 

 

 

 



59 
 

 Com a criação de unidades educacionais em outros municípios, a UFSJ ampliou sua 

estrutura e seu raio de ação conforme pode se observar na Figura 4. O Campus Alto 

Paraopeba (CAP) localiza-se na divisa entre os municípios de Ouro Branco e Congonhas, a 

região abriga um dos mais importantes complexos mundiais de mineração e metalurgia do 

ferro. O Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO) está localizado na cidade de Divinópolis, 

polo que se caracteriza pela indústria metalúrgica, siderúrgica, confecções, além de ser um 

centro de referência em saúde. O Campus Sete Lagoas (CSL) está situado no município 

homônimo, grande polo industrial, destacando-se regionalmente pelo seu desenvolvimento 

social e econômico, com importante inserção nos setores industrial e agropecuário (UFSJ, 

2017). 
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6.3  INSTRUMENTOS DA PESQUISA  

  

 

 Para Almeida et al. (2017), as IES desempenham um papel social relevante  ao 

contribuírem com o desenvolvimento humano e regional, e por isso é importante que 

apresentem uma postura exemplar, ambientalmente responsável. Suas ações devem conter 

critérios de sustentabilidade em suas atividades que vão desde investimentos, compras e 

contratação de serviços sustentáveis até a uma gestão adequada dos recursos naturais 

utilizados e dos resíduos gerados, além de promover a melhoria na qualidade de vida no 

ambiente de trabalho.  Para isso, o primeiro passo é realizar um diagnóstico ambiental, 

identificando os aspectos ambientais e as possíveis fontes de poluição. 

 Sánchez (2013) descreve diagnóstico ambiental (estudos de base) como uma descrição 

e análise de uma área de estudo, num contexto atual, feita por meio de levantamentos de 

componentes e processos do meio ambiente físico, biótico e antrópico e de suas interações. 

Segundo o mesmo autor esta atividade envolve, basicamente, cinco passos: 

 1. Escolha de indicadores: equivale a decidir o que prever, selecionando os indicadores que 

serão empregados para realizar o diagnóstico; 

2. Determinar como fazer a previsão, tarefa que pode ser subdividida em duas, a saber: 

a) definir materiais e métodos de trabalho (por exemplo, o uso de um modelo, qual modelo);  

b) justificar as razões da escolha; 

3. Calibração e validação do método: procedimento necessário quando se emprega um modelo 

desenvolvido para outra situação, cuja validade para um uso diferente precisa ser analisada;  

4. Aplicação do método e obtenção dos resultados: este passo significa, finalmente, “fazer as 

previsões”.  

5.  Análise e interpretação: dados brutos são de pouca utilidade para a tomada de decisões, e é 

função do analista interpretar os resultados dentro do contexto da avaliação de impacto em 

curso (SÁNCHEZ, 2013, p.291). 

 Ao se considerarem as múltiplas e complexas características de um diagnóstico de 

sustentabilidade de um campus universitário e também a limitação temporal, delimitou-se o 

escopo desta pesquisa à dimensão ambiental da sustentabilidade, e a delimitação temporal o 
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ano de 2018. Porém, muitas ações e diretrizes ambientais têm implicações sociais e 

econômicas, como enfatiza Costa (2012): 

No entanto, é importante destacar que muitas das diretrizes e ações ambientais têm 
implicações sociais e econômicas como, por exemplo, desempenho econômico da 
IES; práticas laborais e segurança do trabalho; melhoria da condição de vida da 
força de trabalho e do corpo discente; melhoria da imagem e credibilidade da 
instituição de ensino superior; diálogo favorecido entre a sociedade e a instituição, 
entre outros impactos (COSTA, 2012, p.57). 

 

 Com o intuito de elaborar um documento base para a coleta de dados realizou-se uma 

pesquisa bibliográfica e documental, por meio do levantamento das principais ferramentas de 

avaliação de sustentabilidade em instituições de ensino superior.  Em função da necessidade 

desse estudo, as ferramentas que foram selecionadas apresentaram em seus indicadores ações 

relacionados às atividades universitárias, aos aspectos ambientais e a normatização pertinente 

ao tema.  Nesse sentido, para se obter uma listagem de indicadores de sustentabilidade para 

realização de um diagnóstico ambiental recorreu-se às diretrizes do RISU, A3P e UI GREEN 

METRIC.  

 Apresenta-se, como resultado da análise desses três referenciais, uma listagem com 

114 indicadores em oito categorias (Apêndice A). Para essa listagem foram selecionados os 

indicadores relacionados com as ações que devem conter critérios de sustentabilidade 

ambiental em suas atividades. A maioria dos indicadores foi transcrita tal como apresentados 

em seu documento de origem, outros foram adaptados ao modelo de lista de verificação: 

 Gestão e Política de sustentabilidade (18 indicadores); 

 Energia (12 indicadores); 

 Resíduos (19 indicadores); 

 Água (13 indicadores); 

 Mobilidade (10 indicadores); 

 Sensibilização (12 indicadores); 

 Educação e Pesquisa (25 indicadores); 

 Contratações Sustentáveis (5 indicadores). 
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6.4 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

 

 De acordo com Freitas e Jabbour  (2011, p.16), “a entrevista é um procedimento de 

coleta de informações sobre determinado tema científico, realizada por iniciativa do 

entrevistador, destinada a fornecer informações pertinentes a um objeto de pesquisa”. Para a 

efetiva condução de uma pesquisa é aconselhável a utilização de outras técnicas, como a 

análise de documentos de diversos tipos, visando a prover o pesquisador com dados 

complementares para a melhor compreensão do problema investigado. “A utilização de 

múltiplas fontes e a triangulação dos dados e evidências das diversas fontes é um critério que 

aumenta a credibilidade e a confiabilidade dos resultados” (FREITAS e JABBOUR, 2011, 

p.17). 

 Os dados foram obtidos por meio de entrevistas (questionários semiestruturados), 

realizadas no período de Setembro/2018 a Fevereiro/2019. Essas entrevistas foram aplicadas 

aos gestores das áreas correspondentes aos oitos eixos temáticos que, no período da coleta de 

dados, ocupavam cargos decisórios.  Outras técnicas também foram utilizadas tais  como:  

análise de documentos da web, conversas informais e observações. Os questionários foram 

elaborados considerando-se além dos indicadores da lista de verificação, o referencial teórico 

e a normatização vigente. Buscou-se, desse modo, a construção de atributos críticos sobre a 

implantação do tema sustentabilidade ambiental nos respectivos setores, seus principais 

desafios e oportunidades. 

 Aos participantes das entrevistas foram esclarecidos o objetivo da pesquisa, a 

participação voluntária e o sigilo das informações fornecidas por eles, por meio de uma 

linguagem acessível no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  Este termo foi 

assinado pelos indivíduos participantes e pelo pesquisador responsável antes  da realização da 

entrevista. O TCLE foi impresso em duas vias iguais, sendo uma via para cada uma das partes 

envolvidas (Apêndice B). 
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6.5 MÉTRICAS 

 

 

 Para Fidalgo (2003), as listagens são usadas desde os primórdios da avaliação 

ambiental, que podem ser de quatro tipos: simples, descritivas, escalar e ponderada. A 

complexidade do planejamento ambiental e a grande quantidade de informação de diversos 

grupos requerem um processo estruturado. Entre os métodos inclui-se a listagem simples, que 

enumera apenas os fatores ambientais e algumas vezes seus respectivos parâmetros, ou seja, 

suas propriedades, que podem ser medidos ou observados. “As listagens apresentam como 

vantagem a simplicidade, rapidez e o baixo custo” (FIDALGO, 2003, p.19). 

 As respostas aos indicadores da lista de verificação  podem ter dois tipos de respostas 

(sim, não), mas também, em alguns casos, consideram-se respostas intermediárias. O 

equivalente aos valores atribuídos às respostas é o seguinte: as respostas Não (valor 0), as 

respostas Sim (valor 1), as respostas intermediárias (valor ponderado). 

 A  realização do cálculo do índice de sustentabilidade ambiental UFSJ  e dos eixos 

temáticos foram  feitos a partir das respostas atribuídas às questões da lista de verificação. O 

somatório das respostas foi dividido pelo total de questões. Usou-se aqui,  a fórmula proposta 

por  Fidalgo (2003), em que o resultado será multiplicado por 100 para se obter o índice:   

 

            Sustentabilidade = Somatório de respostas x 100     

                                               Total de questões 

 

 Com os resultados alcançados no cálculo de respostas da lista de verificação foram 

feito  diagnóstico ambiental dos oito eixos temáticos e da UFSJ, com base nos parâmetros 

propostos pelo Sistema Contábil Gerencial Ambiental (SICOGEA), conforme tabela 2. O 

SICOGEA, segundo Warken, Henn e Rosa (2014), vem sendo consolidado na literatura 

nacional e internacional como instrumento de avaliação e análise da sustentabilidade, os 

autores destacam sua eficiência na identificação dos pontos críticos.  
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 De acordo com Pfitscher et al. (2009, p.120) o SICOGEA  “propõe calcular a 

sustentabilidade ambiental utilizando a contabilidade e controladoria  para  identificar setores 

na empresa que possam estar causando algum impacto ambiental”. Esse método nasceu em 

2004, resultado da tese da pesquisadora Pfitscher.14 “Inicialmente teve seu foco nas empresas 

rurais, mas com adaptações desse método, atualmente é aplicado a todo tipo de empresa” 

(SOUZA, UHLMANN E PFITSCHER ,2015, p.131).   

 Segundo Pfitscher et al. (2009) o método divide-se em três etapas:  

 Integração da cadeia produtiva: busca ter uma visão sistêmica do processo de 

produção;  

 Gestão do controle ecológico: identifica setores dentro da empresa, que possam estar 

causando impactos ambientais;  

 Gestão da contabilidade e controladoria ambiental: são investigados e mensurados 

aspectos financeiros, econômicos e operacionais referente ao meio ambiente. 

 

 Para Souza, Uhlmann e Pfitscher (2015), a avaliação de sustentabilidade do SICOGEA 

demonstra o desempenho referente ao controle, incentivos e estratégias que a universidade 

pode estar adotando junto ao meio ambiente. As autoras afirmam também que por meio 

                                                             
 

14 PFITSCHER, Elisete Dahmer. Gestão e sustentabilidade da contabilidade e controladoria ambiental:estudo de 
caso na cadeia produtiva de arroz ecológico. 2004. 252.f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção)- Curso 
de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina.Florianópolis. 2004 
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desses índices consegue-se controlar melhor as ações ligadas ao meio ambiente e também 

fornece informações que podem ajudar na tomada de decisão.  

 A seguir iremos ver os resultados alcançados em cada eixo temático além de uma 

breve contextualização na qual se destaca a importância de cada tema para a sustentabilidade 

ambiental. Apresenta-se o levantamento dos dados, os cálculos e análise de cada eixo e o 

resultado final, ou seja, o diagnóstico ambiental da UFSJ. 
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7 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 
 

“Você nunca sabe que resultados virão da sua 
ação. Mas se você não fizer nada, não 
existirão resultados”. 

Mahatma Gandhi 

 

7.1 EIXO TEMÁTICO GESTÃO E POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE 

 

 

 Segundo Bizerril, Rosa e Carvalho (2018, p.427), alguns dos fatores que 

potencializam a implementação da sustentabilidade nas universidades são a “formalização do 

compromisso da instituição com a sustentabilidade e o compromisso de gestores e líderes com 

o tema”. A institucionalização de uma Universidade Sustentável se faz através de duas 

principais estratégias: a top-dow (de cima para baixo) e a participativa. Na perspectiva 

participativa, tem-se uma visão mais ampla, além da melhoria ambiental, que busca a 

incorporação da sustentabilidade em todos os níveis, especialmente na formação dos 

estudantes, preparando-os para as questões ambientais junto à sociedade (BIZERRIL, ROSA 

E CARVALHO, 2018). 

 Para Waas et al. (2012), a implementação da sustentabilidade no Ensino Superior em 

nível organizacional perpassa a inclusão do tema nos currículos e operações do campus, 

necessitando de uma visão holística e sistêmica. A abordagem da sustentabilidade 

universitária é composta de subsistemas interdependentes que devem ser considerados em 

conjunto para se alcançar o equilíbrio dinâmico. A sustentabilidade em termos de governança 

exige uma forte política de estruturação e execução. 

 O engajamento dos gestores e líderes e a abordagem participativa na implementação 

da sustentabilidade constituem fatores importantes para sua efetivação, como  mostra  a  

figura 5: 
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 As universidades enquanto organizações “são sustentadas por políticas, tecnologias, 

processos, pessoas e cultura própria, observa-se um funcionamento sistêmico que obedece a 

determinadas regras, entre elas as emanadas pelas legislações” ( GEBEL e BARBOSA, 2018, 

p.5). Diante desse contexto, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em 2012, 

divulgou a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 10/2012, estabelecendo que todos os órgãos 

e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional e as empresas 

estatais dependentes deveriam elaborar seu Plano de Gestão de Logística Sustentável.  

 As principais características do PLS são apresentadas a seguir conforme Gebel e 

Barbosa (2018): 

 A flexibilidade na forma como as entidades podem compor seus PLS, podendo variar 

de acordo com as especificidades estruturais de cada órgão; 

 Os órgãos devem instituir Comissão Gestora do Plano de Gestão de Logística 

Sustentável (CGPLS), composta por no mínimo três servidores que terão como 

atribuição elaborar, monitorar, avaliar e revisar o PLS; 

 O acompanhamento dos resultados alcançados deverá ser publicado semestralmente 

no site do respectivo órgão, devendo, ao final de cada ano, publicar e encaminhar à 
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CISAP15 balanço dos resultados alcançados e ações a serem desenvolvidas no ano 

subsequente; 

 Os PLS devem no mínimo tratar dos seguintes temas: material de consumo (ao menos, 

papel de impressão, copos descartáveis e cartuchos de impressão); energia elétrica; 

água e esgoto; coleta seletiva, qualidade de vida no ambiente de trabalho; compras e 

contratações sustentáveis e deslocamento de pessoal. 

 A Gestão da UFSJ é centrada na Reitoria, que coordena, executa e supervisiona todas 

as atividades da Universidade, cumprindo e fazendo cumprir as Leis e as deliberações dos 

Conselhos Superiores. É composta pelas Pró-reitorias, Gabinete; Procuradoria Jurídica; 

Assessoria de Comunicação;  Assessoria Especial; Auditoria Interna; Comissão Permanente 

de Pessoal Docente; Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos 

Técnico-Administrativos em Educação; Secretaria dos Conselhos Superiores;  Núcleo de 

Tecnologias de Informação (UFSJ, 2011).  

  Para o levantamento dos indicadores do eixo temático Gestão e Política de 

Sustentabilidade foram realizadas entrevistas com o gestor responsável pelo Gabinete, Pró-

Reitora de Administração (PROAD), Divisão de Obras (DPROB), Núcleo do Meio Ambiente 

(NUAMB), além da análise dos seguintes documentos da UFSJ: Estatuto (2011); Resolução 

30/2018 e Resolução 31/201816; Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2014/2018; 

Planejamento Estratégico Setorial – PES/2018; Plano de Logística Sustentável – PLS 

(2013)17. 

 O Estatuto da Universidade não apresenta claramente  referências à sustentabilidade, 

porém, propõe a estudar os problemas do mundo contemporâneo e a estimular o 

desenvolvimento do espírito científico e da reflexão crítica. Tem como alguns de seus 

princípios o respeito à dignidade da pessoa humana e seus direitos;  exercício da justiça e 

bem-estar do ser humano e  o compromisso com a solidariedade entre os povos, com a defesa 

                                                             
 

15 CISAP - A Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP foi instituída em 
junho de 2012 por meio do Decreto nº 7.746 e alterações posteriores Decreto nº 9.178, de 23 de outubro de 2017. 
 A CISAP busca integrar todas as discussões relativas à sustentabilidade no Governo, para a implementação de 
estratégias que assegurem o crescimento sólido e contínuo desse tema, bem como a implementação de critérios e 
diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Disponível em: 
< http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/cisap> Acesso em:12/10/2018. 
16 Disponíveis em:< https://ufsj.edu.br/soces/index.php > Acesso em: 20/02/2019. 
17 Disponíveis em: < https://ufsj.edu.br/pplan/ > Acesso em: 20/02/2019. 
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dos direitos humanos e com a preservação do meio ambiente, o que remete aos princípios do 

desenvolvimento sustentável. 

 O PDI 2014/2018 apresenta os princípios da UFSJ e suas diretrizes e metas a serem 

alcançadas neste período. Define também as prioridades e a direção dos investimentos que 

serão realizados. No objetivo: “Adequar processos e procedimentos acadêmicos e 

administrativos, consolidando a expansão e a estrutura multissede” tem-se como um dos 

resultados esperados: “Todas as normas de sustentabilidade e acessibilidade cumpridas”,  

demonstrando uma postura reativa, em que a questão ambiental está baseada em 

conformidades e não em ações proativas.  

 Entretanto, podemos vislumbrar em algumas áreas ações em prol da sustentabilidade 

como a implantação do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias para o Desenvolvimento 

Sustentável, uma proposta multidisciplinar que tem como foco pesquisas que busquem 

diminuir o impacto do desenvolvimento tecnológico no meio ambiente, e metas como a 

implantação de um programa de gestão ambiental e energética na UFSJ. Contudo, são 

apresentados dados da  Evolução da Expansão da Infraestrutura Física da UFSJ , seu espaço 

físico: área total, construída, administrativa, acadêmica e esportiva; deixando de fora a área 

verde (ou seja, o espaço coberto por vegetação), dado importante quando se fala em 

sustentabilidade ambiental, necessário para calcular a pegada ecológica, para participar de 

sistemas de avaliação de sustentabilidade e para o levantamento e a divulgação da 

biodiversidade. 

 O PES é um processo de trabalho conjunto no qual são definidas as metas e objetivos 

de cada setor, diretoria e pró-reitoria. Esse trabalho conjunto integra as metas institucionais, 

divididas em eixo acadêmico e administrativo para a elaboração do Relatório de Gestão da 

UFSJ. Esse documento apresenta as metas planejadas e as ações executadas em todas as áreas 

de atuação de cada órgão e informações econômicas e financeiras da instituição (UFSJ, 

2018c). Foram vislumbradas algumas metas e objetivos em prol da sustentabilidade ambiental 

em alguns setores, como, por exemplo, o gerenciamento de resíduos laboratoriais. 

 O PLS foi elaborado em setembro de 2013, porém não se instituiu a Comissão Gestora 

do Plano de Gestão de Logística Sustentável (CGPLS) responsável pela sua execução, 

monitoramento, avaliação e revisão e publicação dos relatórios, ou seja, não foi efetivado. 

 Em outubro de 2018, o Conselho Universitário (CONSU) da UFSJ estabeleceu a 

Política de Sustentabilidade da UFSJ, a Comissão Permanente de Sustentabilidade (CPS) e 
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aprovou seu regimento interno por meio das Resoluções 30/2018 e 31/2018. A  CPS será 

nomeada por Portaria do Reitor e terá em sua composição representantes do corpo docente, 

com atuação na área ambiental, representantes do corpo técnico-administrativo e 

representante do corpo discente, estudantes da graduação e pós-graduação.  

 O quadro 6 representa a lista de verificação do eixo temático Gestão e Política de 

Sustentabilidade e suas respectivas respostas. 

  

Quadro 6 – Lista de Verificação do Eixo Temático Gestão e Política de Sustentabilidade 

GESTÃO E POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE 
Indicadores Fonte Sim/Não Ponto 
1. Existe um documento que define a política que a Universidade 

pretende desenvolver no campo da sustentabilidade / meio 
ambiente. 

RISU/1.1 Sim 1 

2. As políticas e ações de sustentabilidade / meio ambiente estão 
integradas ao plano estratégico ou desenvolvimento institucional 
da Universidade. 

RISU/1.2 Não 0 

3. A quantidade  total de edifícios inteligentes nos campi (m2) 
corresponde a: 
a) nenhuma   b)até 25%     c) de 25% a 50%  d) mais de 50% 
(continuação) 

UI 
GM/1.8* 

Nenhum 0 

4. Existe um plano ou documento  para a construção ou remodelação 
de edifícios com critérios de sustentabilidade. 

RISU/6.2 Sim 1 

5. A área total da Superfície do campus coberta de vegetação 
corresponde a: 

       a) nenhuma  b)até 25%     c) de 25% a 50%  d) mais de 50% 

UIGM/1.10* # 0 

6. Existe um plano específico, eixo estratégico ou linha de ação do 
plano de sustentabilidade / gestão ambiental para os  jardins, áreas 
verdes e promoção da biodiversidade. 

RISU/6.3 Não 0 

7. Existe um responsável técnico pela gestão de jardins, áreas verdes 
e biodiversidade. 

RISU/6.4 Não 0 

8. A Universidade tem alguma instalação focada em pesquisa e 
divulgação da biodiversidade como: museu de história natural, 
reservas naturais botânicas protegidas, fazenda ou estação 
experimental. 

RISU/6.5 Sim 1 

9. São realizadas na Universidade ações de conscientização e 
participação da comunidade sobre biodiversidade: identificação de 
espécies (rótulos e cartazes), itinerários interpretativos, rotas 
guiadas e autoguiadas; informações na web; painéis 
interpretativos da biodiversidade no campus, pomares em campi... 

RISU/6.6 Não 0 

10. Existe uma unidade, escritório ou serviço de natureza técnico-
administrativa com dedicação exclusiva a questões de 
sustentabilidade / meio ambiente? 

RISU/1.4 Sim 1 

11. A unidade, escritório ou serviço de sustentabilidade / ambiente 
tem um orçamento próprio para realizar atividades ou 
investimentos nesta matéria. 

RISU/1.6 Não 0 

12. A organização da ação ambiental e / ou sustentabilidade em sua 
Universidade corresponde a um plano de ação ambiental ou 
sistema integral de sustentabilidade (ou um conjunto de ações 
isoladas). 

RISU/1.7 Não 0 

 
(continua) 
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13. O plano de ação ambiental ou sistema integral de sustentabilidade  
na concepção e implementação de políticas  ambientais ou de 
sustentabilidade estão envolvidos  professores, alunos e 
administrativo. 

RISU/1.8 Sim 1 

14. Existe uma estratégia de comunicação para o plano de 
sustentabilidade / ambiente para toda a comunidade universitária e 
agentes externos. 

RISU/1.10 Não 0 

15. Existem indicadores de monitoramento e avaliação do plano de 
ação meio ambiente / sustentabilidade? 

RISU/1.12 Não 0 

16. Existe um órgão ou comitê para participação e monitoramento de 
políticas de sustentabilidade / ambiente, em que são representados 
os professores, os estudantes e os técnicos administrativo. 

RISU/1.9 Não 0 

17. A Universidade realizou um estudo de sua pegada ecológica - 
impacto ambiental de suas atividades de forma integral, 
abrangendo todas as suas atividades ou elementos de impacto, tais 
como energia, água, resíduos, etc.. 

RISU- 
1.14* 
UIGM/2.8*
-A3P/1.5* 

Não 0 

18. A Universidade participa de redes universitárias relacionadas 
sustentabilidade / meio ambiente. 

RISU/1.15 Não 0 

TOTAL 18  5 
Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa. 
Nota: * Adaptado para lista de verificação. 
           # Sem acesso a informação. 

 

Observações: 

 Indicador  1- Política de Sustentabilidade da UFSJ – outubro/2018. 

 Indicador 4 - A UFSJ não possui um plano interno para inclusão de critérios de 

sustentabilidade  na contratação de serviços de construção civil, mas utiliza a IN 

01/2010 SLTI18. 

 Indicador 5 – Existem áreas cobertas por vegetação na UFSJ, porém, não existe um 

levantamento oficial. Optou-se por considerar o indicador com valor zero no calculo. 

 Indicador 8 - Fazenda Experimental Boa Esperança: localizada no distrito de São 

Miguel do Cajuru, município de São João Del-Rei(MG). E Fazenda Experimental 

Granja Manoa: localizada no município de Jequitibá (MG) próximo de Sete Lagoas. 

 Indicador 10 -  Núcleo de Meio Ambiente , Resolução Nº 045,  dez/ 2018. 

 Indicador 12 e Indicador 15 -  Relatório - Pes 2018 - Pró-Reitoria De Planejamento E 

Desenvolvimento. Objetivo 2: Há ainda três ações que não foram realizadas e por isso 

foram reprogramadas para 2019. Tais ações dependem da nomeação da Comissão 

Permanente de Sustentabilidade. São elas: Definição do método de acompanhamento e 

                                                             
 

18 Instrução Normativa No 01, De 19 De Janeiro De 2010. Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na 
aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional. 
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monitoramento do plano de ação; Estabelecer os indicadores de sustentabilidade para 

acompanhamento; Integrar o PLS com as ações em desenvolvimento na UFSJ. 

 Indicador 13  e indicador 16 - Até Dez/2018, espaço temporal da pesquisa, ainda não 

havia sido nomeada a comissão executora da Política de Sustentabilidade da UFSJ. 

 

 A avaliação e realização do calculo do índice de sustentabilidade ambiental do eixo 

temático Gestão e Política de Sustentabilidade da UFSJ efetuam-se pelo somatório das 

respostas da lista de verificação dividido pelo total de questões:  

 

             Índice de Sustentabilidade = Somatório de respostas x 100 =   5   x100= 27,78 

                  Gestão e Política                    Total de questões                   18 

                 De Sustentabilidade 

 

 O índice de sustentabilidade ambiental do eixo temático Gestão e Política de 

Sustentabilidade da UFSJ é de 27,78;  esse índice, segundo a tabela do SICOGEA – Geração 

2 (SOUZA, UHLMANN E PFITSCHER ,2015) , “consiste em uma sustentabilidade fraca, 

podendo estar causando danos, mas surgem poucas iniciativas”.   

 Ladeira, Santini e Araujo (2012) afirmam que a inclusão da cultura sustentável em 

todas as decisões da instituição é essencial,  a sustentabilidade deve estar integrada nos planos 

universitários. Um dos elementos-chave para transformar uma IES em fomentadora do 

comportamento sustentável é o fato de “possuir líderes que tenham visão de longo prazo e 

compromisso com a transformação da IES para servir a uma nova sociedade”( LADEIRA, 

SANTINI e ARAUJO, 2012, p 739).  

 A gestão e política em sustentabilidade da UFSJ estão dando seus primeiros passos em 

direção a Sustentabilidade com a elaboração da Política de Sustentabilidade e a criação do 

Núcleo do Meio Ambiente; porém, o caminho a percorrer é de longo prazo, necessitando uma 

mudança no modo de agir e pensar de toda a comunidade acadêmica, incorporando a cultura 

sustentável em sua rotina diária, incluindo em seus planos e estratégias o compromisso com a 

sustentabilidade.  
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7.2 EIXO TEMÁTICO ENERGIA 

 

 

 Segundo Perlin et al. (2018), a  questão energética  se destaca no contexto da 

sustentabilidade, pois o fornecimento eficiente de energia é condição básica para o 

desenvolvimento, a produção energética está relacionada a grandes desastres ambientais e o 

acesso a energia é condição essencial para o atendimento às necessidades básicas da 

população. Para a sociedade contemporânea, a energia tornou-se um bem fundamental, “seu 

uso deve ser feito de maneira consciente e adequada, como forma de prevenir a sua escassez” 

(PERLIN et al., 2018, p.7). 

 Silva e Nassar (2016), afirmam que a geração, transmissão e distribuição de energia 

impactam o meio ambiente de diversas formas, e sua demanda crescente sem os devidos 

cuidados causa preocupação. No Brasil, a principal fonte de energia é a hídrica, que em 

momentos de crise é suplementada pelas termelétricas, elevando as emissões de gases de 

efeito estufa e o preço da tarifa. “O fato é que nenhuma forma de energia disponível está livre 

de problemas ambientais; sendo assim, a principal alternativa seria reduzir o consumo de 

energia elétrica” (SILVA e NASSAR, 2016, p.3). 

 Para eliminação do desperdício, além da evolução tecnológica, medidas simples de 

conscientização, como mudanças de hábitos e uso responsável, levam à redução das perdas 

sem afetar os serviços providos pela energia elétrica (SILVA e NASSAR, 2016). Para gestão 

eficaz do uso de energia necessário se faz que as ações de aquisição, de busca da eficiência 

energética e de implantação da energia renovável estejam adequadas ao meio ambiente e 

integradas à dimensão da organização (PERLIN et al., 2018). 

 Segundo Silva e Nassar (2016), para se alcançar o desenvolvimento energético 

sustentável, são imprescindíveis três importantes mudanças: a economia de energia, a 

produção eficiente e a substituição de combustíveis fósseis por fontes renováveis. A eficiência 

energética torna-se relevante na questão ambiental com a possível redução do impacto 

causado pelas etapas de seu fornecimento e pela redução do custo ao consumidor. 

 Na busca da promoção da conservação da energia e racionalização de seu uso, o 

Governo brasileiro elaborou dois programas específicos: 
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 PROCEL – Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica/1985 - 

coordenado pelo Ministério de Minas e Energia – MME e executado pela Eletrobras. 

Tem por objetivo a promoção do uso eficiente da energia elétrica e o combate ao seu 

desperdício. Suas ações contribuem para o aumento da eficiência dos bens e serviços, 

para o desenvolvimento de hábitos e conhecimentos sobre o consumo eficiente da 

energia19. 

  CONPET – Programa Nacional de Racionalização do Uso dos Derivados do 

Petróleo e Gás Natural/1991, vinculado ao Ministério de Minas e Energia e 

coordenado pela Petrobras. CONPET foi criado para promover o desenvolvimento de 

uma cultura antidesperdício no uso dos recursos naturais não renováveis no Brasil. Os 

principais objetivos são: racionalizar o consumo dos derivados do petróleo e do gás 

natural; reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera; promover a pesquisa e o 

desenvolvimento tecnológico; e fornecer apoio técnico para o aumento da eficiência 

energética no uso final da energia20. 

 Para o levantamento dos indicadores e preenchimento da lista de verificação do eixo 

temático Energia, Quadro 7 ,  foram realizadas entrevistas com o gestor responsável pela  Pró-

Reitora de Administração, Divisão de Obras e com o Engenheiro Eletricista da UFSJ, além da 

análise do Projeto de Eficiência Energética e do  Correio Web  da UFSJ. 

 Projeto de Eficiência Energética da UFSJ integra o  Programa de Eficiência Energética 

- PEE da CEMIG Distribuição S/A-CEMIG D. Esse programa visa à conservação e ao uso 

racional de energia elétrica, cumprindo o disposto na legislação federal de energia elétrica e 

da regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): 

A legislação aplicável à matéria determina que as concessionárias e permissionárias 
de serviços públicos de distribuição de energia elétrica devem aplicar anualmente o 
valor equivalente a 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) de sua receita 
operacional líquida anual no desenvolvimento de programa para o incremento da 
eficiência energética no uso final de energia elétrica, através de projetos executados 
em instalações de consumidores (CEMIG D, 2018, p.3). 

 

                                                             
 

19 O Procel - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Disponível em: 
<http://www.procelinfo.com.br/main.asp?TeamID={921E566A-536B-4582-AEAF-7D6CD1DF1AFD}>Acesso 
em 12/10/2018 
20 Programa Nacional de Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e Gás Natural disponível em : 
http://www.conpet.gov.br/portal/conpet/pt_br/conteudo-gerais/conpet.shtml Acesso em: 12/10/2018 
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 O Projeto de Eficiência Energética da UFSJ tem por objetivo a modernização do 

sistema de iluminação: troca de mais de 23.000  lâmpadas e luminárias por tecnologia LED. A 

substituição das lâmpadas ocorrem  nos Campi Santo Antônio, Dom Bosco e Tancredo 

Neves, visando a uma economia de 46,33 %  do gasto com energia na instituição. As 

características, como longa vida do produto, a não emissão dos raios infravermelho ou 

ultravioleta, o baixo custo de manutenção, alinham a UFSJ à questão ambiental. Outro 

objetivo é ação de treinamento e capacitação da comunidade acadêmica, a fim de se 

conscientizar sobre o uso racional da energia elétrica e a importância da participação de todos 

para o sucesso do projeto (DEODE/UFSJ, 2017). 

 

Quadro 7  – Lista de Verificação do Eixo Temático Energia 
ENERGIA 

Indicadores Fonte Sim/Não Ponto 
19 Existe um plano específico, eixo estratégico ou linha de ação do 

plano de sustentabilidade / ambiental em energia, que inclui 
aspectos relacionados com a iluminação (interior e exterior), o 
ar condicionado (frio e calor) e / ou energia renovável. 

RISU/7.1 Sim 1 

20 Existe um sistema de controle para consumo de energia com 
medidores independente em edifícios do campus. 

RISU/7.2 Parcial 0,10 

21 Diagnósticos e / ou auditorias energéticas são realizadas nos 
prédios que incluem: acompanhamento do consumo, análise e 
revisão dos poderes contratados a partir de diferentes insumos, 
análise dos hábitos de consumo do usuário e propostas de ações. 

RISU/7.3 Não 0 

22 Acordos foram assinados com instituições locais, regionais ou 
estaduais como institutos de energia ou empresas do setor para a 
realização de ações para melhorar a eficiência energética. 

RISU/7.4 Sim 1 

23 Alguma melhoria foi feita na estrutura externa ou no interior 
dos edifícios (substituição de isolamento em janelas, colocação 
de sistemas para minimizar a entrada de calor, melhoria do 
isolamento, substituição de condicionadores de ar por outros 
mais eficientes, incorporação eficiência, equipamentos de 
energia, etc.). 

RISU/7.5 Não 0 

24 Planos e / ou medidas para reduzir o consumo foram 
desenvolvidos em iluminação no interior e exterior dos edifícios 
(luminárias de baixa consumo, detectores de presença, etc.) 

 
 
 
RISU/7.6 

 
 

Sim 

 
 

1 

25 Existe um sistema de gerenciamento centralizado 
(automatizado) para o controle de iluminação e/ou ar-
condicionado. 

RISU/7.7 Não 0 

26 Aparelhos energeticamente eficientes estão substituindo os 
aparelhos convencionais. Isso Inclui também a utilização de 
aparelhos / lâmpadas energeticamente eficientes (por exemplo, a 
dispositivos eletrônicos por estrelas ou o uso de lâmpadas led). 
Selecione uma das seguintes opções: 
[1] Nenhum [2] Menos de 20% [3] Entre 20% e 40% [4] Entre 
40% e 60% [5] Entre 60% e 80% [6] Entre 80% e 100% 

UIGM/2.1 Parcial 
Entre 

40%  e 
60% 

0,60 

27 Existe instalação de energia renovável (solar térmica, 
fotovoltaica, eólica, geotérmica, caldeiras de biomassa, etc.)  

RISU-7.9 
UIGM/2.3* 

Não 0 

 
 
(continua) 
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28 Proporção de produção de energia renovável no que diz respeito 
ao consumo total de energia por ano. Indique a proporção de 
produção de energia renovável em relação ao consumo total de 
energia por ano Selecione uma das seguintes opções: 
[1] Nada  [2] Menos de 20%  [3] Entre 20% e 40%  [4] Entre 
40% e 60%  [5] Entre 60% e 80% 
[6] Entre 80% e 100% 

UIGM/2.5 Nada 0 

29 Programas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. 
Selecione uma opção que reflita o estado atual da universidade 
em relação aos programas para reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa: 
[1] Nenhum 
[2] Programa em fase de preparação 
[3] Programa na fase inicial de implementação 
[4] Programa implementado no sistema de ar condicionado 
(HVAC) /refrigeradores / gases laboratório (HVAC, para 
aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração) 

UIGM/2.7 Nenhum 0 

30 Atividades de conscientização sobre economia de energia ou 
energias renováveis são realizadas no âmbito da sua 
Universidade: informação impressa e web sobre energia, 
campanhas de conscientização sobre economia de energia e 
mudança climática, fórum de discussão e discussão participativa 
para tomada de decisão sobre energia e mudança climático, etc. 

RISU/7.10 Sim 1 

Total 12  4,70 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa. 
Nota: * Adaptado para lista de verificação. 
 

 Observações: 

 Indicador 19- Projeto de Eficiência Energética da UFSJ - implantação prevista para o 

período de  outubro de 2018 a janeiro de 2019. 

 Indicador 20- Cerca de 10% dos prédios da UFSJ (construções novas) possuem 

medidores independentes. 

 Indicador 22- Projeto de Eficiência Energética da UFSJ; integra o  Programa de 

Eficiência Energética - PEE da CEMIG D. 

 Indicador 24- O Projeto de Eficiência Energética da UFSJ tem por objetivo a 

modernização do sistema de iluminação: troca de mais de 23.000 lâmpadas e 

luminárias por tecnologia LED, com economia  de 46,33 % do gasto com energia na 

instituição. 

 Indicador 26- A substituição das lâmpadas ocorrem  nos Campi Santo Antônio, Dom 

Bosco e Tancredo Neves, entre 40% e 60% do total de lâmpadas da UFSJ. 

 Indicador 30- Um dos  objetivos do  Projeto de Eficiência Energética da UFSJ é a 

conscientização da comunidade acadêmica sobre o uso racional da energia elétrica. 

Existem decalques em lugares estratégicos (perto de apagadores, monitores, etc.) 

alertando para o consumo consciente de energia. 
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 A avaliação e realização do cálculo do índice de sustentabilidade ambiental do eixo 

temático Energia da UFSJ  efetuam-se pelo  somatório das respostas da lista de verificação 

dividido pelo total de questões:  

 

             Índice de Sustentabilidade = Somatório de respostas x 100 =  4,7  x100= 39,17% 

                  Energia                                Total de questões                     12 

                  

 

 O índice de sustentabilidade ambiental do eixo temático Energia da UFSJ é de  

39,17%. Este índice, segundo a tabela do SICOGEA – Geração 2 (SOUZA, UHLMANN E 

PFITSCHER ,2015), “consiste em uma sustentabilidade fraca , podendo estar causando 

danos, mas surgem poucas iniciativas.”   

 O Projeto de Eficiência Energética da UFSJ em parceira com a Cemig D é, sem dúvida 

um grande feito em busca da eficiência energética, mas outras ações, como instalações de 

medidores independentes em cada prédio para a monitoração e controle, direcionados  para 

realização de diagnósticos e auditorias energéticas individuais; instalação de energia 

renovável e programas no sistema de ar condicionado, refrigeradores e gases de laboratórios 

visando à redução de emissões de gases de efeito estufa, são ações muito importantes para 

alcançar a sustentabilidade ambiental energética. 

 

 

7.3 EIXO TEMÁTICO RESÍDUOS 

 

 

 Para Ferrari et al. (2016) e Marques et al. (2017) um dos grandes problemas da 

atualidade é a geração de resíduos, evidenciada pelo crescimento das cidades e sua população 

que produzem lixo em escala crescente. Governantes do mundo inteiro buscam alternativas 

para o problema da destinação final do lixo e para reaproveitamento dos resíduos, entre elas, a 

coleta seletiva, a compostagem e a reciclagem. Tais fatos demandam o estabelecimento de 

políticas integradas de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, desde a sua geração até a 

disposição final (MARQUES et al., 2017).  
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 Ferrari et al (2016) constatam que a gestão integrada de resíduos sólidos e o repensar a 

produção e o consumo excessivo tornaram-se um dos principais desafios enfrentados pela 

humanidade. O volume crescente, os custos da coleta, tratamento e disposição final ou 

“mesmo um simples olhar para qualquer paisagem urbana são indicadores da complexidade 

das variáveis e da demanda pelo controle de impactos ambientais negativos causados pela má 

gestão de resíduos sólidos urbanos” (FERRARI et al., 2016, p.3). 

 Almeida (2018) destaca que a gestão inadequada de resíduos sólidos, associada ao 

consumo desenfreado, estimulado pela sociedade capitalista e pela mídia, cria  riscos à saúde 

pública e à qualidade de vida da população, além de ter um enorme potencial para contaminar 

solos e águas. Por isso, a gestão efetiva dos resíduos sólidos nas universidades torna-se um 

tema bastante relevante, pois em suas inúmeras atividades realizadas diariamente produzem 

diversos tipos de rejeitos. Ferrari et al. (2016) afirmam que a complexidade e heterogeneidade 

das atividades universitárias  geram não apenas resíduos sólidos urbanos, mas também 

resíduos industriais e de serviços de saúde. “Assim torna-se um desafio a toda a comunidade 

acadêmica gerenciar adequadamente os resíduos, realizando de maneira correta sua 

segregação, coleta, tratamento e destinação final” (FERRARI et al., 2016, p.4). 

 No caso do Poder Público, segundo Almeida (2018), são notórias as preocupações 

com ações sustentáveis, principalmente voltadas à gestão de resíduos, vislumbradas pelo 

surgimento de importantes legislações federais, estaduais e municipais, relatórios e acordos 

estabelecidos. Ferrari et al (2016) relacionou os principais diplomas legais sobre resíduos 

sólidos aplicáveis às universidades públicas  apresentadas no Quadro 8. 

 

Quadro 8  - Principais Diplomas Legais Ambientais Sobre Resíduos Sólidos Aplicáveis às 
Universidades Públicas 

NORMATIVO DISPOSIÇÃO  EMENTA PERTINÊNCIA 

Lei Federal 6.938/1981 
 

Institui a Política 
Nacional do Meio 
Ambiente 

Estabelece os princípios 
da regulamentação 
ambiental e definindo os 
principais conceitos 
do direito ambiental 
 

Diretrizes a serem 
seguidas. 

Lei Federal 9.605/1998 
Lei dos crimes 
ambientais 

Sanções penais e 
administrativas 
contra atividades lesivas 
ao meio 
ambiente 
 

Sanções aplicáveis aos 
infratores. 
 

 
 
(continua) 
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Resolução CONAMA  
307/2002 
 

Estabelece critérios e 
procedimentos para 
gestão de resíduos na 
construção civil 
 

Responsabilização dos 
geradores de resíduos 
pelo material produzido e 
sua destinação final. 

Considerar os critérios na 
elaboração de contratos e 
obras nas dependências da 
universidade. 

Decreto Federal 
5.940/2006 
 

Separação dos resíduos 
recicláveis descartados 
pelos órgãos e entidades 
administração pública 
federal 

Separação de resíduos 
recicláveis a serem 
coletados por 
cooperativas e 
associados. 

Observância pelos gestores 
de 
órgãos e entidades. 

Lei Federal 12.305/2010 
Política Nacional de 
Resíduos Sólidos 

Apresenta as diretrizes 
relativas à gestão 
integradas de resíduos 
sólidos, incluindo os 
perigosos, para 
administração pública. 
 

Observância pelos gestores 
de 
órgãos e entidades. 

Decreto Federal 
7.404/2010 

Estabelece normas para 
execução da Política 
Nacional de Resíduos 
Sólidos 

Consumidores de 
serviços públicos de 
limpeza urbana e de 
manejo de resíduos 
sólidos são responsáveis 
pelo ciclo de vida dos 
produtos. 

Obrigação de acondicionar 
adequadamente os resíduos 
sólidos gerados e 
disponibilizá-los 
para coleta ou devolução. 

Instrução Normativa 
01/2010 

Critérios de 
sustentabilidade 
ambiental na aquisição 
de bens, contratação 
de serviços ou obras pela  
administração pública  
 

Os órgãos públicos 
poderão exigir que os 
bens sejam constituídos, 
no todo ou em parte, por 
materiais reciclados, 
reutilizados, 
biodegradáveis. 

Considerar os critérios de 
sustentabilidade ambiental 
nas compras públicas. 

Decreto Federal 7.746/201 Estabelece critérios, 
práticas e diretrizes 
para a promoção do 
desenvolvimento 
nacional sustentável nas 
contratações realizadas 
pela Administração 
pública federal 

Exigir na aquisição de 
bens e serviços de 
engenharia critérios 
de sustentabilidade nos 
contratos regidos pela Lei 
8.666 de 1993. 
 

Considerar os critérios, 
práticas e diretrizes  para 
as contratações. 
 

   (conclusão) 

Fonte: adaptado de Ferrari et al (2016). 

 

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) considera resíduos 

sólidos os materiais, substâncias, objetos ou bens descartados no estado sólido, semissólido 

ou líquido cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos 

ou em corpos d’ água. Os resíduos sólidos são classificados de diversas formas, considerando 

determinadas características ou propriedades. A classificação é importante, pois auxilia o 

gerenciamento dos resíduos e facilita a segregação e disposição adequada.  Podemos 

classificá-los quanto à origem, aos riscos à saúde e meio ambiente , ao seu aproveitamento 

para transformação e à sua composição química, conforme sintetiza a figura 6. 
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 Para Cruz (2008), ao considerar a estrutura organizacional de uma universidade, 

podem-se inferir quais os possíveis resíduos gerados nessas instituições. Por exemplo, setores 

administrativos geram resíduos de diversos tipos, como papéis, caixas de papelão, cartuchos 

de impressoras, clipes etc. Os laboratórios didáticos e de pesquisa geram, dependendo do 

curso, diferentes tipos de resíduos (biológicos, químicos, radioativos, de serviços de saúde, 

entre outros), podendo ser classificados como perigosos ou não. Nos casos de universidades 

que possuem hospital universitário, ambulatórios ou farmácias localizados na área do campus, 

há também a geração de resíduos de serviços de saúde. As lanchonetes, restaurante e 

alojamentos estudantis são fontes geradoras de resíduos com características semelhantes aos 

domiciliares, como matéria orgânica, vidros, plásticos, metais, embalagens etc. As áreas 

verdes constituídas por jardins, gramados, campos, e árvores geram resíduos de poda e capina. 

As universidades, através de novas construções, reformas ou ampliações, são também 

geradoras de  resíduos de construção civil, entre outros. 

 O Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS) nas IES é bastante complexo. Sua 

implementação envolve a identificação dos resíduos, a avaliação dos riscos, o controle dos 

descartes e a integração dos aspectos econômicos em projeto de gerenciamento, 

considerando-se  ainda uma escala de prioridade que estimule, primeiramente, a prevenção da 

geração de resíduos ou a sua minimização.  Na sequência, deve-se estimular o 



81 
 

reaproveitamento do resíduo inevitavelmente gerado, podendo ser realizado através da 

reciclagem, recuperação ou reutilização (CRUZ, 2008). 

 As respostas à lista de verificação do eixo temático Resíduos representada no Quadro 

9  foram baseadas na entrevista com o gestor responsável pela PROAD, NUAMB e Setor de 

Serviços Gerais (SESEG)  e nos dados coletados na análise página web do Núcleo de Meio 

Ambiente da UFSJ e através de observação direta. 

 

Quadro 9  – Lista de Verificação do Eixo Temático Resíduos  

RESÍDUOS 
Indicadores Fonte Sim/Não Ponto 
31 Existe  um plano específico de Gestão de Resíduos Sólidos. A3P/2.4 Não 0 
32 Existe um sistema de informação e monitoramento de resíduos 

sólidos tipo e quantidade. 
RISU/10.1 Não 0 

33 Existe um programa de Identificação de bens 
inutilizados/obsoletos para destinar às instituições receptoras. 

A3P/2.3* Sim 1 

34 Existe um protocolo de ação sobre separação de resíduos 
perigosos que afeta todos os laboratórios, centros ou unidades 
produtoras. 

RISU/10.2 Parcial 0,50 

35 Existe uma unidade responsável por resíduos perigosos ou fazem 
parte de as ações da unidade de sustentabilidade / meio ambiente. 

RISU/10.3 Sim 1 

36 O processo de gestão também inclui o tratamento separado de 
resíduos tóxicos, por exemplo, classificando-os e dando-os a 
terceiros ou empresas de gestão certificadas. 

       Selecione uma das seguintes opções: 
         [1] Eles não são gerenciados. 
         [2] Eles são preservados e parcialmente inventariados.   

[3] Eles são conservados, inventariados e gerenciados em sua 
totalidade. 

UI GM/3.3 Parcial 
Item  

2 

0,50 

37 Existe um plano de emergência ambiental para possíveis acidentes 
relacionado a resíduos perigosos. 

RISU/10.4 Não 0 

38 A gestão de resíduos perigosos (químicos, biológicos e 
radioativos) inclui manuseio adequado. 

RISU/10.5 Sim 1 

39 Gerenciamento de resíduos de equipamentos elétricos e 
eletrônicos, baterias e acumuladores inclui manuseio adequado. 

RISU/10.6 Não 0 

40 São executados processos de minimização, separação e gestão 
adequada de resíduos orgânicos de refeitórios, residências 
universitárias e poda de jardins. 

RISU/10.7 Não 0 

41 Selecione a opção que melhor descreve o tratamento geral de 
resíduos orgânicos na universidade. 

         [1] Descartado em um aterro ao ar livre. 
         [2] Eles são parcialmente convertidos em fertilizantes. 

[3] Eles são parcialmente convertidos em fertilizantes usados    
pela universidade. 

         [4] Eles são convertidos em sua totalidade em fertilizantes  
usados pela universidade. 
 [5] Eles são totalmente convertidos em fertilizantes usados 
internamente e externamente 

UIGM/3.4 Parcial 
Curso de 
zootecnia 

0,25 

42 A Universidade realiza a Coleta Seletiva Solidária A3P/2.1 Não 0 
43 São executados a minimização, separação e processos de 

gerenciamento de lixo reciclável (papel, papelão, plástico, vidro, 
metal) e similar. 

RISU/10.8 Não 0 

(continua)    
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44 Selecione a opção que melhor descreve o tratamento geral de 
resíduos inorgânico na universidade: 
[1] Eles são queimados ao ar livre. 
[2] Eles são retirados do campus e levados para um aterro 
sanitário. 
[3] Eles são parcialmente reciclados (menos de 50%). 
[4] Eles são reciclados na sua totalidade (mais de 50%). 

UIGM/3.5 Item 2 0,25 

45 São realizados a minimização, coleta seletiva, processos de gestão 
e descarte adequado de cartuchos de tinta residual, toners, 
marcadores lousa 

RISU/A3P
/2.1.3 

Sim 1 

46 Existe um plano para minimizar, gerenciar e controlar o 
desperdício  no trabalho de construção ou remodelação, bem como 
seu correto gerenciamento e descarte 

RISU/10.1
0 

Não 0 

47 Selecione as opções que melhor refletem a situação atual da 
universidade em relação ao estabelecimento de uma política 
formal para reduzir o consumo de papel e plástico: 

       [1] Nenhum 
       [2] Programa de política de impressão frente e verso 
       [3] Uso de copos reutilizáveis 
       [4] Uso de sacolas reutilizáveis 
       [5] Imprimir somente quando necessário 

UIGM-
A3P/1.3 e 
1.4 

Não 
existe 
uma 

política 
formal 
apenas 
ações 

isoladas 

0,25 

48 Selecione uma opção que reflita o estado atual da universidade em 
termos de esforços para incentivar a reciclagem de resíduos pelos 
servidores e alunos: 

       [1] Nenhum 
       [2] Parcial (menos de 25% dos resíduos) 
       [3] Parcial (entre 25% e 50% dos resíduos) 
       [4] Extensivo (mais de 50% do lixo) 

UIGM/3.2 Parcial 
 
 

0,25 

49 Atividades de sensibilização e conscientização sobre a redução, 
recolha seletiva e gestão de resíduos, perigosos ou urbanos, no 
âmbito da própria universidade: informação impressa e web, 
cartazes indicativos de coleta seletiva, campanhas de redução e 
separação de resíduos na universidade, informações de localização 
dos pontos de coleta (mapa de container, web com localização de 
caixas e recipientes etc.), palestras, oficinas de reciclagem, 
conferências etc. 

RISU/10. 
11 

Sim 1 

TOTAL 19  7 
Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa. 
Nota: * Adaptado para lista de verificação. 
 

Observações: 

 Indicador 33 - A UFSJ cumpre o Decreto Federal 9.373/2018 – Desfazimento de bens. 

 Indicador 34 e Indicador 36 – As unidades acadêmicas enviam as demandas de 

recolhimento de resíduos (biológico, químico e de saúde) através de formulário 

eletrônico para o NUAMB/UFSJ. Inicialmente estão sendo atendidos os campi sede 

(CSA, CDB E CTAN). 

 Indicador 35 – NUAMB/ UFSJ.  

 Indicadores 42 e Indicador 43 – Apesar de existirem lixeiras para coleta seletiva, não 

se faz a minimização e o gerenciamento do lixo reciclável. A UFSJ não possui 

convênio com cooperativas de catadores. 
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 Indicador 38 - A empresa responsável apresenta licença ambiental para operar o 

serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos21. 

 Indicador 45 – Os toners são recolhidos no Setor de Almoxarifado para posterior 

descarte adequado. A partir de 2019 será feita a logística reversa, prevista nas 

licitações atuais.  

 Indicador 48 e Indicador 49 – Existem cartazes e informações na web sobre o 

recolhimento de pilhas/baterias e óleo de cozinha. 

 

 A avaliação e realização do cálculo do índice de sustentabilidade ambiental do eixo 

temático Resíduos da UFSJ efetuam-se pelo  somatório das respostas da lista de verificação  

dividido pelo total de questões:  

 

             Índice de Sustentabilidade = Somatório de respostas x 100 =  7  x100= 36,84% 

                      Resíduos                           Total de questões                   19 

                   

 

 O índice de sustentabilidade ambiental do eixo temático Resíduos da UFSJ é de  

36,84%. Este índice, segundo a tabela do SICOGEA – Geração 2 (SOUZA, UHLMANN E 

PFITSCHER ,2015), “consiste em uma sustentabilidade fraca, podendo estar causando danos, 

mas surgem poucas iniciativas”.   

 A complexidade da implantação de um PGRS na UFSJ pode ser  justificada pela 

heterogeneidade de suas atividades. A UFSJ atua nas grandes áreas do conhecimento: 

Ciências Humanas, Linguística, Artes, Sociais Aplicadas, Ciências Exatas e da Terra, 

Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, além de suas 

atividades administrativas, gerando a maioria dos resíduos apresentados na figura 14.  

 A gestão de resíduos sólidos na UFSJ perpassa a questão técnica, sua organização e 

estrutura com 19 mil alunos e 1,5 mil servidores distribuídos em seis campi, torna necessária 

a integração de ações para o gerenciamento de resíduos nos seus planos estratégicos e 

administrativos levando em conta as particularidades de cada campus, além de uma efetiva 

                                                             
 

21Gestão de Resíduos. Nuamb/PROAD/UFSJ . Disponível em: < https://ufsj.edu.br/portal2-
repositorio/File/nucleomeioambiente/GestaodeResiduos_Nuamb.pdf> Acesso em: 05/03/2019. 



84 
 

educação ambiental para informação, conscientização e mobilização da comunidade 

acadêmica, visto que a co-responsabilidade do gerador de resíduos é um fator crucial no 

sucesso do PGRS. Como afirma Cruz (2008, p.40), “Alguns parâmetros devem balizar o 

sistema de gerenciamento de resíduos. O primeiro deles é a co-responsabilidade, ou seja, o 

gerador do resíduo é co-responsável em todo o processo de tratamento e disposição do resíduo 

gerado.” 

 

 

7.4  EIXO TEMÁTICO ÁGUA 

 

  

 Freitas et al. (2016) afirmam que entre as ações humanas que mais causam impactos 

ambientais está a poluição de corpos hídricos que de forma indireta pode levar à escassez da 

água: 

A escassez hídrica é um problema que assusta a sociedade do século XXI, pois a 
água que antes era considerada como uma fonte inesgotável está se tornando um 
bem finito devido ao seu uso indiscriminado, ao lançamento de cargas poluidoras 
nos mananciais, entre outras medidas adversas (FREITAS et al., 2016, p.1). 

 

 Segundo Gutierrez, Fernandes e Rauen (2017), um dos principais fatores relacionados 

com a queda da qualidade e da quantidade dos recursos hídricos é a crescente urbanização, 

que aumenta a demanda por água e gera maior volume de efluentes. Apesar de o Brasil 

concentrar 13,7% da água doce mundial, sua distribuição e qualidade são irregulares, não o 

isentando da possibilidade de escassez de água para o abastecimento. 

 Na visão de Viana e Costa (2015, p.24), “para pensar em desenvolvimento sustentável 

deve-se priorizar uma conscientização global de proteção da água doce em nosso planeta...”. 

Além do aumento da demanda em função do crescimento populacional e desenvolvimento 

industrial, a poluição, o desperdício e a falta de políticas públicas voltadas para o uso 

sustentável dos recursos hídricos constituem principais fatores que colaboram para a redução 

da disponibilidade de água potável no Planeta (VIANA e COSTA, 2015). 

 Para Senger et al. (2018) o quadro de déficit hídrico existente tende a expandir nas 

próximas décadas, e em virtude disso é necessária uma mudança no comportamento e na 

atitude dos cidadãos para a preservação deste recurso finito. A água potável representa 3% do 
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total e estão distribuídos em geleiras, aquíferos subterrâneos, rios e lagos. E somente 0,3% são 

de fácil acesso, os quais são utilizados tanto para o abastecimento populacional quanto para a 

produção de alimento e energia. Portanto, o uso adequado dos recursos hídricos com ações 

sustentáveis de todos os envolvidos impacta positivamente o modo de vida humana e sua 

relação com a natureza (SENGER et al., 2018). 

 A Lei Federal Nº 9.433/97, mais conhecida como a Lei das Águas, institui a Política 

Nacional de Recursos hídricos, ou seja, a governança das águas, que se concretiza através da 

participação social, envolvimento e negociação dos interessados. Segundo Wolkmer e Pimmel 

(2013), com a Lei das águas é implementada uma nova concepção da água, passa-se de uma 

abordagem setorial para uma abordagem complexa que busca realizar o desenvolvimento 

sustentável, prevalecendo a visão ecossistêmica. “Sendo assim, segundo a Lei n. 9.433/97, a 

gestão de recursos hídricos deverá ser descentralizada e contar com a participação do Poder 

Público, dos usuários e das comunidades” (WOLKMER e PIMMEL, 2013, p.177). 

 As respostas à lista de verificação do eixo temático Água  representada no Quadro 10, 

foram baseadas na entrevista com o gestor responsável pela PROAD,DPROB, SESEG  e por 

meio de observação direta. 

Quadro 10 – Lista de Verificação do Eixo Temático Água 
ÁGUA 

Indicadores Fonte Sim/Não Ponto 
50 Existe um plano específico, eixo estratégico ou linha de ação do 

plano de sustentabilidade / ambiental que inclui aspectos de 
economia em água, saneamento para consumo humano, irrigação 
e gestão de águas residuais. 

RISU/8.1 Não  0 

51 Selecione uma opção que descreva a fase atual do programa, se           
houver um programa formal e conservação sistemática de água 
(por exemplo, para lagos e sistemas de gestão de água, sistemas 
coleta de água da chuva ou depósitos de água) na universidade: 
[1] Nenhum 
[2] Programa em fase de preparação (por exemplo, estudo de   
viabilidade e promoção) 
[3] Programa na fase inicial de implementação (por exemplo,   
medição inicial do potencial de conservação de água) 
 [4] Programa implementado em relação à coleta de águas 
pluviais 
 [5] Programa implementado em relação aos reservatórios de 
águas subterrâneas 
 [6] Programa implementado em lagos ou lagoas 

UIGM/4.1 Nenhum 0 

52 Selecione uma opção que reflita o status atual das políticas 
formais estabelecidas na universidade em termos de programas de 
reciclagem de água (por exemplo, uso de água reciclada em para 
lavar carros, para regar etc.). 
[1] Nenhum 
[2] Programa em preparação (por exemplo, a seleção de 
dispositivos que consumir água de forma eficiente) 

(continua) 

UIGM/4.2 Item 3 
 

0,40 
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[3] Programa na fase inicial de implementação (por exemplo, 
medição inicial do potencial de reciclagem de água) 
 [4] A água reciclada é utilizada em sistemas de rega de jardins, 
cisternas de vasos sanitários e/ou arrefecimento ou na lavagem de 
carros. 

53 Existem controle e monitoramento do consumo de água com 
medidores independente nos pontos estratégicos do campus 
(edifícios, zonas esportes, pontos de irrigação). 

RISU/8.2 Não 0 

54 Existe controle de qualidade da água para consumo humano. RISU/8.3 Sim 1 
55 Existe um eficiente sistema de irrigação de jardins (gotejamento 

programado, micro-aspersão, irrigação noturna). 
RISU/8.5 Não 0 

56 Existem sistemas para coleta de água da chuva e / ou reutilização 
de água utilizadas para regar jardins, lavar a frota de veículos, etc. 

RISU/8.6 Não 0 

57 Os lavatórios e banheiros têm algum sistema de poupança de água 
(botões de pressão, detectores, etc.). Selecione um das seguintes 
opções: 
[1] Nenhum 
[2] Programa em preparação (por exemplo, a seleção de 
dispositivos para consumo de  água de forma eficiente) 
[3] Menos de 25% dos dispositivos de consumo de água 
eficientes instalados 
[4] Entre 25% e 50% dos dispositivos de consumo de água 
eficientes instalados 
[5] Entre 50% e 75% dos dispositivos de consumo de água 
eficientes instalados 
[6] Mais de 75% dos dispositivos de consumo de água eficientes 
instalados 

RISU-8.7 
UIGM/4.3
* 

Item 4 
Entre 
25% a 
40% 

0,60 

58 O uso de bebedouros ou torneiras públicas para consumo de água 
é incentivado, a fim de reduzir a geração de resíduos de garrafas 
ou copos plásticos. 

RISU/8.8 Sim 1 

59 Os laboratórios possuem algum sistema de economia de água 
(circuitos de refrigeração fechada: destiladores de água) 

RISU/8.9 Não 0 

60 Existe um sistema adequado para depurar ou reduzir a carga 
poluente das águas residuais produzidas no campus, (devidamente 
registrado no regulador de água) 

RISU/8.4 Não 0 

61 Selecione a opção que melhor descreva como as águas residuais 
são eliminadas: 
[1] Elas são despejadas sem tratamento nos cursos de água. 
[2] Elas são tratadas individualmente em tanques sépticos. 
[3] Um tratamento centralizado é realizado antes do descarte 
[4] Elas são tratadas para reaproveitamento 

UIGM/3.6 São 
despejadas 

na rede 
municipal 
de esgoto 

0 

62 Atividades de conscientização sobre poupança de água são 
realizadas no âmbito da própria universidade: informação 
impressa e web sobre o consumo de água, campanhas de 
conscientização sobre o direito uso da água, informação visível da 
conscientização os pontos críticos de consumo, fala sobre a 
eficiência do uso da água nos laboratórios molhados, etc. 

RISU/8.10 Não 0 

TOTAL 13  3 
Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa. 
Nota: * Adaptado para lista de verificação. 

Observações: 

 Indicador 52 – As novas instalações/construções possuem captação da água da chuva. 

 Indicador 54 – O controle da água para consumo é feito pelo laboratório de química da 

UFSJ. 
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 Indicador 57 -  As novas instalações/construções possuem dispositivos de consumo 

eficiente de água. 

 Indicador 58 – Foram instalados 60 bebedouros em 2018. 

 

 A avaliação e realização do cálculo do índice de sustentabilidade ambiental do eixo 

temático Água da UFSJ  efetuam-se pelo  somatório das respostas da lista de verificação 

dividido pelo total de questões:  

 

             Índice de Sustentabilidade = Somatório de respostas x 100 =  3  x100= 23,07% 

                      Água                                   Total de questões                13 

                   

 

 O índice de sustentabilidade ambiental do eixo temático Água da UFSJ é de  23,07%. 

Este índice segundo a tabela do SICOGEA – Geração 2 (SOUZA, UHLMANN E 

PFITSCHER ,2015), “consiste em uma sustentabilidade fraca, podendo estar causando danos, 

mas surgem poucas iniciativas.” 

 A questão da água na UFSJ vai muito além da economia; é necessário que ações de 

uso consciente e tratamento de águas residuais se tornem rotinas e possam incutir nos alunos a 

preocupação com os recursos hídricos. A informação, conscientização e mobilização dos 

discentes os tornaram profissionais preocupados com a sustentabilidade ambiental, e no 

exercício de suas profissões as pessoas e o meio ambiente serão fatores importantes na 

tomada de decisão.  

 

 

7.5  EIXO TEMÁTICO MOBILIDADE 

  

 

 A mobilidade é uma das áreas em que o conceito de sustentabilidade ambiental é 

plenamente aplicável, quando na busca de melhorias no sistema de transporte e na economia 

de recursos tem por objetivo a minimização dos impactos ambientais, sociais e econômicos. 

Desse modo, a caracterização dos padrões de mobilidade de um campus universitário é um 



88 
 

tema importante na medida em que este pode ter implicações negativas e positivas no sistema 

de transporte dos territórios em que se inserem ( LIMA DE SÁ, 2015). 

 A maioria da energia utilizada pelo homem continua sendo de fontes não renováveis, 

entre elas a energia fóssil, que, além de risco de esgotamento, tem-se também a questão 

ambiental (LIMA DE SÁ, 2015). Segundo Barczak e Duarte (2012), o meio de transporte 

desde 1970 aumentou em 120% a sua emissão de CO², evidenciando que a energia utilizada 

para a mobilidade urbana é um dos principais emissores de Gases de Efeito Estufa (GEE). No 

Brasil, segundo o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa-

SEEG (2016), considerando as emissões líquidas, o setor de energia, incluindo produção e 

consumo de combustíveis, é a principal fonte de GEE correspondendo a 36% das emissões: 

 

O setor de energia – incluindo produção e consumo de combustíveis e energia 
elétrica – representa a segunda maior fonte de emissões brutas de GEE no Brasil, 
com 26% das emissões em 2016, atrás apenas de mudança de uso do solo. Quando 
consideradas as emissões líquidas, energia já é a principal fonte, com 36% das 
emissões. Este é o setor onde mais cresceram as emissões nos últimos anos. Entre 
1970 e 2014 as emissões se multiplicaram por quatro (SEEG, 2016, p. 20). 

 

 Lima de Sá (2015) afirma que na mobilidade urbana o transporte individual é o que 

mais impacta negativamente o meio ambiente; seu uso excessivo provoca o 

congestionamento, poluição sonora e do ar, o aumento do consumo de combustível, entre 

outros. Corrobora essa afirmação o SEEG (2016) ao relatar que o aumento das emissões de 

GEE se deve principalmente ao transporte de cargas e de passageiro individual:  

Quando observadas as emissões do setor de energia por diferentes atividades, o 
transporte lidera, com 46% em 2014. A partir de 2009 houve forte crescimento das 
emissões deste subsetor, em especial no transporte de cargas e no transporte 
individual de passageiros (SEEG, 2016, p. 22). 

 

 Percebe-se que a redução dos deslocamentos motorizados e mudanças a favor de 

transportes ecologicamente corretos, como o transporte coletivo e os não-motorizados 

“constituiriam as estratégias fundamentais para a redução no consumo energético e na 

mitigação das emissões de GEE” (BARCZAK E DUARTE, 2012, p.14). Para Lima de Sá 

(2015), é necessário que as universidades conheçam seus padrões de mobilidade e que 

definam políticas adequadas para reduzir seus impactos ambientais. Reduzir o volume do 

tráfego motorizado, as emissões de poluentes e alcançar a equidade na mobilidade de todos 

que utilizam o campus universitário são objetivos básicos dessa política. 
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 No Brasil, com intuito de tratar a mobilidade urbana como um problema sério de 

grandes proporções e implicações, em 2012 foi instituída  a Lei 12.587 – Lei da Mobilidade 

Urbana. “Os princípios, valores centrais da política nacional de mobilidade, seriam as 

características que marcam essa política e sua execução. Daí a menção, no art. 5º, à gestão 

democrática, à equidade no uso de espaços e infraestruturas, à sustentabilidade” 

(MARRARA, 2014, p.172). 

 As respostas à lista de verificação do eixo temático Mobilidade representada no 

Quadro 11 foram baseadas na entrevista com o gestor responsável pela PROAD, PROAE 

(Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis), SESEG  e através de observação direta. 

 

Quadro 11 – Lista de Verificação do Eixo Temático Mobilidade  
MOBILIDADE 

Indicadores Fonte Sim/Não Ponto 
63. Existe um plano específico, eixo estratégico ou linha de ação no 

plano sustentabilidade / ambiente na mobilidade e acessibilidade 
na universidade. 

RISU/9.1 Não 0 

64. Ações foram desenvolvidas para reduzir a necessidade de 
deslocamento para a universidade, intercampus (tele-ensino ou 
tele-trabalho) ou ordenar os horários de forma escalonada ou 
tornar o dia útil mais flexível etc. 

RISU/9.2 Sim 1 

65. Foram desenvolvidas ações para a circulação de pedestres no 
campus, limitando o uso de veículos para certas áreas favorecendo 
o pedestre. 

RISU/9.3 Não  0 

66. Ações foram desenvolvidas para promover o uso de bicicletas: 
pistas de bicicleta no campus e conexão ao estacionamento de 
bicicletas externo e seguro; sistema empréstimo centro de apoio 
para uso de bicicletas etc. 

RISU/9.4 Sim 1 

67. Acordos  foram desenvolvidos com empresas de transporte e / ou 
entidades e organismos públicos com competências na gestão de 
transporte coletivo para fornecer mais transporte público e / ou 
mais ecológico para a universidade ou oferecer preços mais 
vantajosos para o coletivo universidade. 

RISU/9.5 Sim 1 

68. Existem ações de controle de estacionamento: políticas de 
redução; cobrando taxas de estacionamento; ações corretivas de 
estacionamento inadequado pela ocupação do veículo ou tipologia 
ou local de residência etc. 

RISU/9.6 Não 0 

69. São tomadas medidas para reduzir o impacto do veículo privado: 
ações para promover viagens compartilhadas, uso de veículos 
verdes (gás, elétrica ...) em frotas universitárias, etc.. 

RISU/9.7 Sim 1 

70. Programa de transporte projetado para limitar ou diminuir a área 
de estacionamento no campus nos últimos 3 anos (de 2016 a 
2018) Selecione uma opção que reflita o programa universitário 
atual em relação ao transporte projetado para limitar ou reduzir a 
área de estacionamento no campus.  
[1] Nenhum 
 [2] Programa em fase de preparação 
[3] Programa que envolve uma redução de menos de 10% 
[4] Programa que envolve uma redução entre 10% e 30% 
[5] Programa que envolve uma redução de mais de 30% do 
estacionamento ou a restrição de mesmo 

UIGM/5.9
* 

Nenhum 0 

(continua)    
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71. Selecione uma opção que reflita as iniciativas atuais da 
universidade em relação à disponibilidade de transporte para 
limitar ou reduzir o número de veículos particulares no campus. 
[1] Nenhum 
[2] Tarifas de estacionamento muito caras 
[3] Carros compartilhados 
(continua) 
[4] Estação de metro / elétrico / autocarro no campus 
[5] Serviço de metrô / bonde / ônibus dentro do campus  

UIGM/5.1
0 

Nenhum 0 

72. Ações de conscientização e participação da comunidade são 
realizadas Universidade sobre mobilidade: informação impressa e 
web sobre mobilidade; campanhas de sensibilização sobre 
transportes sustentáveis; treinamento em educação rodoviária e / 
ou condução ecológica; fórum de discussão e discussão tomada de 
decisão participativa sobre transporte etc. 

RISU/9.8 Não 0 

TOTAL 10  4 
Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa. 
Nota: * Adaptado para lista de verificação. 

 

Observações: 

 Indicador 64 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2017/PROPE - videoconferências. 

 Indicador  66 - Reforma da Ciclovia do CTAN. 

 Indicador  67 -  Foi solicitado à empresa de transporte público de São João del-Rei 

fornecimento de horários compatíveis com os cursos no CTAN. 

 Indicador  69 – Viagens compartilhadas – Resolução 004/CONDI/UFSJ, art. 17. 

 

 A avaliação e realização do cálculo do índice de sustentabilidade ambiental do eixo 

temático Mobilidade da UFSJ  efetuam-se pelo  somatório das respostas da lista de 

verificação dividido pelo total de questões:  

 

             Índice de Sustentabilidade = Somatório de respostas x 100 =  4  x100= 40,00% 

                        Mobilidade                       Total de questões                 10 

            

 O índice de sustentabilidade ambiental do eixo temático Mobilidade da UFSJ é de  

40,00%. Este índice segundo a tabela do SICOGEA – Geração 2 (SOUZA, UHLMANN E 

PFITSCHER, 2015), “consiste em uma sustentabilidade fraca , podendo estar causando 

danos, mas surgem poucas iniciativas.”    

 A questão de mobilidade na UFSJ necessita de um estudo detalhado, sendo um fator 

importante no cálculo da pegada ecológica da instituição. O levantamento da emissão de CO² 
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de sua frota bem como do uso de passagens aéreas e emissão de gases de seus laboratórios 

levarão seus dirigentes a tomada de decisões importantes em favor do meio ambiente. O 

incentivo de caronas solidárias entre colegas de trabalho, o uso de bicicletas ou mesmo de 

combustíveis “verdes” (álcool, gás natural, biocombustíveis) e reuniões de trabalho através de 

videoconferências são ações que tornariam a UFSJ mais sustentável. 

 

 

7.6  EIXO TEMÁTICO SENSIBILIZAÇÃO 

 

 

 Segundo Silva et al. (2018), para que os princípios do Desenvolvimento Sustentável 

sejam incorporados nas IES é imprescindível que as ações ambientais se tornem rotinas. 

Ações e práticas ambientais são essenciais para alcançar a conscientização ambiental no seu 

ambiente interno, abrangendo professores, alunos e funcionários. Uma política ambiental com 

programas para a sensibilização incorporados à rotina leva á mudança de hábito: 

 

Logo, uma dos papéis das organizações é desenvolver políticas ambientais 
promovendo programas para sensibilizar aos empregados sobre as práticas 
ambientais nas suas rotinas diárias, mostrando a relevância, as consequências e 
principalmente os ganhos para quem trabalha em uma organização ambientalmente 
responsável, levando-os a refletir e oportunizando mudanças de hábitos, ampliando 
sua concepção ambiental, pois, sabe-se que um ambiente saudável e livre de alguns 
problemas leva a uma boa qualidade de vida e a uma sociedade consciente (SILVA 
et al., 2018, p.2). 

 

 Pereira et al. (2013) afirmam que a compreensão das ligações cognitivas e afetivas do 

ser humano com o meio ambiente é de suma importância. O conhecimento do lugar vivido, a 

visão do mundo e dos ambientes indica caminhos para o processo de EA formal. “A 

percepção da realidade imediata é condição essencial ao envolvimento do 

indivíduo em processos formativos em e para a Educação Ambiental” (PEREIRA et al., 

2013, p.89).  

 Ao compreender a visão ambiental das pessoas sobre o lugar em que vivem poder-se-á 

estimular sua participação na sustentabilidade ambiental: é o afirma Pereira et al. (2013), 

quando dizem que  “A compreensão acerca da percepção ambiental dos sujeitos pode ser uma 
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maneira de se estimular a participação das pessoas no desenvolvimento de um lugar, tanto na 

área socioeconômica quanto na área ambiental”(PEREIRA et al.,2013, p.95). 

 As respostas à lista de verificação do eixo temático Sensibilização representada no 

Quadro 12 foram baseadas na entrevista com o gestor responsável pela PROAE, PROPE (Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação), PROEX (Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários), PROEN (Pró-Reitoria de Ensino de Graduação) e SESED (Setor de 

Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas), análise do site das respectivas pró-

reitorias e site de notícias da UFSJ. 

Quadro 12 – Lista de Verificação do Eixo Temático Sensibilização 
SENSIBILIZAÇÃO 

Indicadores Fonte Sim/Não Ponto 
73. Existe um canal estável para apresentar e responder a sugestões, 

reclamações etc. sobre questões ambientais e / ou sustentabilidade. 
RISU/2.1 Sim 1 

74. Existem comissões ou grupos de trabalho estáveis, com a 
participação de vários níveis e / ou serviços universitários cujos 
resultados se traduzem na implementação do programa ou política 
de sustentabilidade ou de qualquer uma das suas ações. 

RISU/2.2 Não 0 

75. São realizadas pesquisas sobre sustentabilidade para a 
comunidade em geral. 

RISU/2.3 Sim 1 

76. Existem atividades extracurriculares de comunicação, 
sensibilização e conscientização das questões ambientais e 
sustentabilidade dentro da comunidade universitária ( qualquer 
escritório ou unidade universitária). 

RISU/2.4 Sim 1 

77. Existe um programa de voluntariado ambiental ou de 
sustentabilidade. 

RISU/2.5 Não 0 

78. Existem incentivos monetários (bolsas de estudo) para estudantes 
em atividades de sustentabilidade / meio ambiente. 

RISU/2.6 Sim 1 

79. Existem incentivos acadêmicos (reconhecimento de créditos) para 
estudantes que realizam atividades do tipo sustentabilidade / 
ambiente (cursos, conferências, voluntariado). 

RISU/2.7 Sim 1 

80. Existe oferta de participação da comunidade universitária em 
programas de caráter socioambiental externo à universidade. 

RISU/2.8 Sim 1 

81. São organizados cursos de extensão universitária sobre tópicos 
ambientais/sustentabilidade. 

RISU/2.9 Sim 1 

82. Existem associações ou entidades não institucionais formadas por 
estudantes ou outros membros da comunidade universitária, com 
atividades que priorizam a área ambiental /sustentabilidade. 

RISU/2.10 Sim 1 

83. Existe um plano de ação ou atividades de treinamento em aspectos 
de sustentabilidade / ambiental do pessoal administrativo e 
técnico. 

RISU/2.11 Não 0 

84. A universidade tem um protocolo ou ações específicas para 
promover eventos sustentáveis (congressos, conferências, festas 
etc.) 

RISU/2.12 Não 0 

TOTAL 12  8 
Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa. 
Nota: * Adaptado para lista de verificação. 
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Observações: 

 Indicador 73 - Nuamb “ O Núcleo de Meio Ambiente é um canal aberto para que a 

comunidade acadêmica da UFSJ possa sugerir e propor ações ambientais na 

Instituição22. 

  Indicador 75 - Núcleo de Investigações em Justiça Ambiental (NINJA), que realiza 

atividades de pesquisa e extensão sobre as desigualdades ambientais e territoriais 

existentes em São João del-Rei e em Minas Gerais. 

 Indicador 76 - Fórum Recicla Campus 8 e 9 de novembro/2018, projeto de extensão  

Viva Campus, entre as atividades destaca-se a discussão sobre a rota de coleta seletiva 

dos resíduos sólidos no CTAN. 

 Indicador 78 - Existem 09 bolsas em projetos de extensão/2018 na área de meio 

ambiente (Apêndice D). 

 Indicador 79 - Conforme Resolução 030/2007/CONEP – As atividades Acadêmicas 

complementares são obrigatórias na estrutura curricular com reconhecimento de 

créditos. Os projetos de extensão na área ambiental/sustentabilidade contam com a 

participação de discentes. 

 Indicador 80 - O Centro de Estudos em Gestão Ambiental e Sustentabilidade (Cegas) 

selecionou seis alunos voluntários  de qualquer curso de graduação da UFSJ para o 

desenvolvimento de três projetos, sendo dois de extensão e um de pesquisa: 

Observatório de Gestão Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos, Unidades 

Demonstrativas de Sistemas de Gestão Ambiental e Identificação de Aspectos e 

Impactos Ambientais e Análise de Risco Ambiental em uma Indústria de Piso Pré-

Acabado23. 

 Indicador 81 - Os programas e projetos de extensão da UFSJ têm como atividades 

previstas a realização de cursos, palestras, oficinas, debates...; para o ano de 2018 

foram estimados 739 cursos24. A 11ª edição da Semana de Integração Tecnológica 

(SIT) com o tema “Diversificação e Inovação para uma agropecuária sustentável” que 

aconteceu em maio de 2018 debateu a sustentabilidade. Tiveram em sua programação 

                                                             
 

22
Entre em Contato conosco.  Disponíveis em:  

< https://www.ufsj.edu.br/nucleomeioambiente/entre_em_contato.php> Acesso em: 13/03/2019. 
23 Saiba como atuar no Centro de Estudos em Gestão Ambiental. Disponível em: 
https://www.ufsj.edu.br/noticias_ler.php?codigo_noticia=7212 Acesso em:13/03/2019. 
24 Indicadores da Extensão. Disponível em:< https://ufsj.edu.br/extensao/indicadores_da_extensao.php> Acesso 
em: 20/03/2019. 
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30 cursos de variados temas, dias de campo, giros tecnológicos, palestras e seminários 

técnicos25. 

 Indicador 82 - Grupo de Estudos em Gestão Ambiental e Sustentabilidade (Cegas). 

 

 A avaliação e realização do cálculo do índice de sustentabilidade ambiental do eixo 

temático Sensibilização da UFSJ efetuam-se pelo somatório das respostas da lista de 

verificação dividido pelo total de questões:  

 

             Índice de Sustentabilidade = Somatório de respostas x 100 =  8  x100= 66,67 

                         Sensibilização                 Total de questões                  12 

 

                   

 O índice de sustentabilidade ambiental do eixo temático Sensibilização da UFSJ é de 

66,67%. Este índice segundo a tabela do SICOGEA – Geração 2 (SOUZA, UHLMANN E 

PFITSCHER ,2015), “consiste em uma sustentabilidade boa. Além da legislação, surgem 

alguns projetos e atitudes que buscam valorizar o meio ambiente” , como por exemplo: 

 O Núcleo de Investigações em Justiça Ambiental (NINJA), que realiza atividades de 

pesquisa e extensão sobre as desigualdades ambientais e territoriais existentes em São 

João del-Rei e em Minas Gerais; 

 O Núcleo de Artes e Sustentabilidade (NAST), programa transdisciplinar de extensão, 

que visa a promover uma nova concepção de viver a cidadania. Objetiva o  

desenvolvimento de uma cultura de paz, bem-estar, justiça social, cuidado com  o 

meio ambiente urbano e natural. 

 O Programa de Extensão Parque Chacrinha procura  integrar ações diversas em sua 

área de abrangência que articulem  comunidades e as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão da UFSJ em torno dos problemas sociais, ambientais e urbanos, tendo como 

ponto de partida os conflitos de uso e gestão de espaços públicos e locais essenciais 

para o equilíbrio das matrizes ambientais. 

                                                             
 

25 Semana de Integração Tecnológica começa dia 21 em Sete Lagoas. Disponível em: 
<https://ufsj.edu.br/noticias_ler.php?codigo_noticia=6924 > Acesso em 20/03/2018. 
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 O Centro de Estudos em Gestão Ambiental e Sustentabilidade (CEGAS),  grupo 

transdisciplinar que  tem por objetivo central  desenvolvimento de  pesquisas 

relacionadas à gestão ambiental e à sustentabilidade, capacitando alunos e 

professores, bem como a comunidade externa, a promover ações para uma efetiva 

tutela ambiental. 

 O Espaço Casa Verde, programa de extensão da UFSJ que congrega projetos 

diversificados e propõe fomentar estratégias de ensino, formação profissional de 

professores e articulação política em torno da temática biodiversidade no Campo das 

Vertentes. 

 O Núcleo de Meio Ambiente (Nuamb), vinculado a Pró-Reitoria de Administração, 

que contempla ações como o gerenciamento de resíduos de laboratórios, gestão de 

áreas verdes, coleta e destinação correta de óleo de cozinha, pilhas e baterias, 

informações ambientais e levantamento e análise de aspectos e condicionantes 

ambientais. 

 O incentivo, a promoção e a mobilização de projetos e programas na área 

ambiental/sustentabilidade direcionados para a UFSJ fortaleceriam a sua sustentabilidade 

ambiental e a tornariam um “laboratório de aprendizado”26, além de sensibilizar não somente 

os envolvidos, mas também toda a comunidade universitária. Segundo Pereira et al. (2013) a 

percepção do indivíduo consiste em apreender o ambiente em que vive. A realidade é 

compreendida dentro de certos prismas e lugares a partir dos quais o indivíduo olha e age. “O 

estudo desta percepção pode contribuir significativamente para compreender o modo humano 

de interagir no e com o ambiente” (PEREIRA et al., 2013, p.89).  

 A relação da pessoa com o ambiente não pode ser separada de sua percepção, 

necessária para desenvolver habilidades para modificar as suas atitudes com vistas à 

prevenção e solução de problemas ambientais, o que requer um permanente mecanismo de 

formação e informação, como afirma Pereira et al. (2013):  

Quando o sujeito percebe o ambiente, o faz a partir de sua concepção e dimensão, 
reconhece o seu entorno e pode desenvolver habilidades com vistas a modificar as 
suas atitudes, almejando, deste modo, a prevenção e a solução dos problemas 
ambientais. No entanto, é preciso reconhecer que este é um processo que se constrói 
a partir da realidade percebida pelo sujeito, portanto, cheia de subjetividade e requer 

                                                             
 

26 WAAS, T. et al. Sustainable Higher Education – Understanding and Moving Forward. Flemish Government 

– Environment, Nature and Energy Department, Brussels. 2012. (WAAS et al., 2012, p.8) 
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a incorporação permanente de mecanismos formativos e informativos (PEREIRA et 
al.,2013, p.95).  

 

 

7.7  EIXO TEMÁTICO EDUCAÇÃO E PESQUISA 

 

 

 Para Silva et al. (2015), a educação, direito fundamental e social, é um instrumento 

fundamental para a mudança de comportamentos e estilo de vida. A Educação Ambiental leva 

as pessoas a adquirirem consciência, conhecimento e habilidades para a conservação dos 

recursos naturais e melhoria da qualidade de vida. Tanto o indivíduo quanto a coletividade, 

através da EA, passam a atuar de forma proativa na conservação do meio ambiente. 

 No Brasil, a Lei Federal 9.795, de 27 de Abril de 1999, que institui a Política Nacional 

de Educação Ambiental, obriga as instituições educativas a promoverem a EA de maneira 

integrada em seus programas educacionais em todas as suas etapas e modalidades (Brasil, 

1999). 

 Segundo Waas et al. (2012), a EA tem por finalidade desenvolver atitudes, 

habilidades, perspectivas e conhecimentos para que sejam tomadas decisões assertivas em 

benefício próprio e dos outros, agora e no futuro. Alguns conceitos e palavras-chave que 

definem a EA são apresentados na figura 7.       
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 A EA é um processo transformador e reflexivo que, na visão de Waas et al. (2012), 

dentro de uma abordagem holística, tem por principais objetivos:  integrar valores e 

percepções da sustentabilidade não só nos sistemas educativos, mas também em toda a vida 

profissional; capacitar pessoas com novos conhecimentos e habilidades para ajudar a resolver 

problemas comuns, questões que desafiam a vida coletiva da sociedade global atual e no 

futuro; alcançar a justiça econômica e social e o respeito por toda a vida; melhorar a qualidade 

da educação básica, reorientar a educação, programas e conscientização existentes. 

 A pesquisa científica como geradora de novos conhecimentos é fundamental para o 

Desenvolvimento Sustentável à medida que proporciona maior qualidade de vida e um 

ambiente sustentável para gerações presentes e futuras. No entanto, é preciso superar a 

abordagem estática e reducionista da pesquisa convencional e prevalente, pois o DS requer 

abordagens dinâmicas e holísticas. É imperativa a necessidade de se concentrar nas ligações 

entre os sistemas biológicos, econômicos, físicos, políticos e sociais e procurar explicações 

dinâmicas e transversais (WAAS et al., 2012). 

 Tem surgido movimento de pesquisa que envolve várias disciplinas com uma ampla 

variedade de abordagens científicas como forma de aprendizagem social. Esse movimento 

busca respostas criativas para situações da vida real aumentando as capacidades reflexivas dos 

pesquisadores. Essa participação democrática permite uma aglutinação das capacidades das 

diferentes partes interessadas e envolvidas na ciência da sustentabilidade, caracterizada pela 

complexidade, incerteza e importância dos valores que sustentam o DS, como afirmam Waas 

et al. (2012):  

 Antecipando os requisitos de pesquisa do DS, um “movimento vibrante” de 
várias disciplinas está emergindo [82] aplicando uma ampla variedade de 
abordagens científicas, muitas vezes aprender é desenvolver respostas criativas para 
desafios novos, inesperados, incertos, conflitantes e difíceis de prever. [83]. A noção 
de “aprendizagem social” aponta para a oportunidade em contextos da vida real para 
(a) aumentar as capacidades  reflexivas dos pesquisadores, e (b) criar condições de 
participação democrática que permitam uma mobilização máxima de capacidades de 
diferentes partes interessadas envolvidas (WAAS et al., 2012, p.17, tradução 
nossa)27. 

 

                                                             
 

27 Anticipating the research requirements of SD, a “vibrant movement” of various disciplines is emerging [82] 
applying a wide variety of scientific approaches, often through multi-, interand transdisciplinary modes, as a 
way of social learning. Social learning is about developing creative answers to challenges that are new, 
unexpected, uncertain, conflicting and hard to predict [83]. The notion of „social learning‟ points at the 
opportunity in real life settings to (a) increase the reflective and reflexive capacities of researchers, and (b) 
create conditions of democratic participation enabling a maximum mobilization of capacities of different 
stakeholders involved. 
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 Waas et al. (2012) afirmam que a ciência da sustentabilidade não substitui mas 

complementa abordagens convencionais da investigação cientifica e suas principais 

características são apresentadas no Quadro 13: 

 

Quadro 13 - Principais características da Pesquisa em Sustentabilidade 
Principais Características da Pesquisa em Sustentabilidade 

•Co-produção de conhecimento e participação (transdisciplinaridade) 
• Multi, inter e intra-disciplinaridade 
•Normativo 
•Integração sistêmica 
•Caráter exploratório 
•Reconhecimento de suas próprias limitações e premissas 
•Perspectiva orientada para a aprendizagem 
•Produção de conhecimento socialmente robusto e socialmente  relevante 
•Atenção à inovação e transição do sistema. 
• Orientação para ação e Continuidade 
•Gerenciamento de segurança Ambiental 
•Independência 
•Transferência de conhecimento 
• Escala a nível local-global  
•Conhecimento local 
•Princípio da precaução e incerteza 
•Interesse público 
•Perspectiva de curto, médio e longo prazo (intergeracionalidade) 
•Revisão por pares-social 
•Impacto e relevância da sustentabilidade 
•Transparência  
Fonte:  Waas et al. (2012) 

 

 Disterheft et al. (2013) apontam vários desafios, Quadro 14,  que podem ser observados 

na educação superior, o que  muitas vezes levam a proclamar a sustentabilidade como difícil. 

“As universidades são pegas em um fogo cruzado de influências, assim como a ciência da 

sustentabilidade e os processos de implementação de EA”( DISTERHEFT et al., 2013, p.17 

tradução nossa).28 

 

 

 

                                                             
 

28 Universities are caught in a crossfire of influences, and so are sustainability science and ESD implementation 
processes. 
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 Quadro 14– Principais Desafios para Sustentabilidade no Ensino Superior 
Principais Desafios para Sustentabilidade no Ensino Superior 

 As universidades orientam suas atividades para direções mais econômicas, com uma forte 
crença no poder dos mecanismos de mercado e da concorrência, com base em uma 
abordagem comercial como usual em vez de princípios de sustentabilidade. 

 Privatização da educação pública e aumento das universidades privadas como resposta à 
"economia do conhecimento” - a problemática questão de equidade no acesso ao ensino 
superior e  a tendência do comercialização da educação - são maiores desafios para a 
educação superior sustentável. 

 As universidades permanecem tradicionais e seguem velhos modelos mentais mecânicos 
(Paradigmas newtonianos e cartesianos), com fortes estruturas disciplinares que impedem 
abordagens interdisciplinares e transdisciplinares. 

 Mesmo que uma abordagem holística na sustentabilidade seja muitas vezes proclamada, 
prevalece uma estreita percepção da sustentabilidade, enfocando os aspectos ambientais e 
econômicos do DS. 

 Conceitos errados de DS (por exemplo, a sustentabilidade é muito ampla, muito abstrata, 
muito teórica, muito recente). 

 Conservadorismo ou falta de vontade de mudar, procrastinação, aspectos relacionados ao 
poder e falta de suporte. 

 Estruturas disciplinares restritas, currículos sobrecarregados e  medo de trabalho extra. 
 Falta de informação completa e relevante sobre DS; e falta de consciência sustentável. 
Fonte: Disterheft et al.( 2013, p.17 e 18). 

 

 As respostas à lista de verificação do eixo temático Educação e Pesquisa representada 

no Quadro 15 foram baseadas na entrevista com o gestor responsável pela PROPE (Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação), PROEX (Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários), PROEN (Pró-Reitoria de Ensino de Graduação), análise do site das 

respectivas pró-reitorias e site de notícias da UFSJ. 

 

Quadro 15 - Lista de Verificação do Eixo Temático Educação e Pesquisa   
EDUCAÇÃO E PESQUISA 

Indicadores Fonte Sim/Não Ponto 
85. Existe uma menção específica na política de sustentabilidade das 

atividades professores.  
RISU/4.1 Não 0 

86. Pelo menos 10% dos currículos acadêmicos das diferentes 
carreiras apresentam a perspectiva da sustentabilidade. 

RISU/4.2 Sim 1 

87. Competências e / ou capacidades em sustentabilidade foram 
definidas explicitamente em matérias básicas em alguns cursos. 

RISU/4.3 Sim 1 

88. Existem cursos específicos de graduação (carreiras) sobre meio 
ambiente ou sustentabilidade. 

RISU/4.5 Não 0 

89. Existem programas de pós-graduação (especializações, mestrados 
ou doutorados) específico sobre meio ambiente e sustentabilidade. 

RISU/4.6 Sim 1 

90. São oferecidas opções para ênfase na sustentabilidade em algumas 
das carreiras ( cursos) 

RISU/4.7 Não 0 

91. Existem estratégias de formação e atualização de professores para 
fortalecer a perspectiva ambiental e de sustentabilidade no ensino 
e nos planos de estudo. 

RISU/4.8 Não 0 

(continua)    
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92. Existe uma comissão ou grupo técnico responsável por aconselhar 
as coordenadorias na adaptação dos currículos para introduzir 
critérios de sustentabilidade. 

RISU/4.9 Não 0 

93. São realizados projetos de conclusão de curso ou trabalho de pós-
graduação relacionado com sustentabilidade/meio ambiente. 

RISU/4.1
0 

Sim  1 

94. Existem disciplinas que utilizam o campus de forma sistemática 
para a realização de práticas de ensino sobre o meio ambiente ou 
sustentabilidade. 

RISU/4.1
1 

Não 0 

95. Existe uma metodologia institucional padronizada para verificar 
se as disciplinas incorporam sustentabilidade. 

RISU/4.1
2 

Não  0 

96. Existe uma ferramenta para avaliar a aprendizagem em 
sustentabilidade. 

RISU/4.1
3 

Não 0 

97. Há uma menção na política de  pesquisa e transferência de 
tecnologia sobre sustentabilidade.  

RISU/5.1 Não 0 

98. Existe um instituto, centro ou unidade de pesquisa 
interdepartamental específico de sustentabilidade. 

RISU/5.2 Não 0 

99. Existe um grupo de pesquisa específico sobre ambiente / 
sustentabilidade formalmente constituído. 

RISU/5.3 Sim 1 

100. Algum centro, instituto ou laboratório de pesquisa da universidade 
tem certificado em algum sistema de gestão ambiental 

RISU/5.4 Não 0 

101. Os critérios relacionados à sustentabilidade são contemplados e 
priorizados na concessão de projetos de pesquisa financiados pela 
própria Universidade. 

RISU/5.5 Não  0 

102. Existe uma chamada específica da universidade de bolsas de 
estudo ou contratos de formação para investigadores sobre 
sustentabilidade ou meio ambiente. 

RISU/5.6 Não 0 

103. A Universidade tem participação em projetos de P&D nacionais 
ou internacionais em Sustentabilidade. 

RISU/5.7 Não 0 

104. Algumas das empresas criadas em novos programas de promoção 
de empresários, incubadoras ou parque científico, têm como 
atividade principais aquelas relacionadas ao meio ambiente e à 
sustentabilidade. 

RISU/5.8 Não 0 

105. Existem estratégias para incentivar o uso do campus para 
realização de pesquisas sobre questões ambientais e 
sustentabilidade. 

RISU/5.9 Não 0 

106. Critérios de sustentabilidade e avaliação de impactos ambientais 
são considerados na aprovação de projetos de pesquisa e 
transferências de tecnologia. 

RISU/5.1
0 

Não 0 

107. A universidade divulga para a  sociedade por meio de publicações, 
web e outras mídia os resultados de sua pesquisa de 
sustentabilidade. 

RISU/5.1
1 

Sim 1 

108. Existem atividades no local para divulgação e socialização dos 
resultados da pesquisa em sustentabilidade. 

RISU/5.1
2 

Sim 1 

109. A pesquisa é realizada para reconhecer, proteger e promover 
sistemas de construção conhecimento e culturas locais como 
fatores de sustentabilidade. 

RISU/5.1
3 

Sim  1 

TOTAL 25  8 
Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa. 
Nota: * Adaptado para lista de verificação. 

 

Observações: 

 Indicador 86 - A percentagem  de  cursos  de  graduação  da  UFSJ  com perspectiva 

de sustentabilidade  é  de  aproximadamente de 65%, conforme demonstrado no 

Apêndice E. 
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 Indicador 87 - Como exemplo tem-se a disciplina Meio Ambiente e Gestão para a 

Sustentabilidade dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Bioprocessos, 

Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Mecatrônica e Engenharia Química. 

Essa disciplina tem por objetivos (plano de ensino): Compreender os conceitos de 

meio ambiente, problemas ambientais e desenvolvimento sustentável. Desenvolver 

postura ética e atitude crítica frente aos processos produtivos, em busca da 

sustentabilidade. Compreender princípios de negociação, legislação e direito 

ambiental. Fomentar o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias para o 

desenvolvimento sustentável, com ênfase em ciclo de vida de produtos, produção 

limpa e eficiência energética. 

 Indicador 89 - PIPAUS - Programa Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e 

Sustentabilidade (Mestrado), 

 Indicador 93 - Exemplos: Dissertação:  “Análise de Métodos Estatísticos para Validar 

a Percepção de Sustentabilidade por meio de Indicadores no Campus Alto Paraopeba” 

de Rafaela Naiara Machado, Programa de Pós-Graduação em Tecnologias para o 

Desenvolvimento Sustentável ;  Tese: “Compostagem como método alternativo de 

destinação final e carcaças de cães e roedores de relevância para a saúde pública” de 

Fernanda Maria do Nascimento Aihara, Programa de Pós-Graduação em 

Bioengenharia. 

 Indicador 99 - O Centro de Estudos em Gestão Ambiental e Sustentabilidade 

(CEGAS),  grupo transdisciplinar que  tem por objetivo central  desenvolvimento de  

pesquisas relacionadas à gestão ambiental e à sustentabilidade, capacitando alunos e 

professores, bem como a comunidade externa, a promover ações para uma efetiva 

tutela ambiental. 

 Indicador 107 -  Comunica Extensão é o canal de divulgação da extensão da 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). A proposta é levar ao maior 

número de pessoas o que a UFSJ está realizando, e oportunizar a comunidade externa 

informações sobre projetos e a interação entre Universidade e os demais setores da 

sociedade.  Os contatos e redes sociais estão disponíveis em: <  

https://ufsj.edu.br/extensao/comunica_extensao.php> . 

 Indicador 108 - Foram apresentados, de 01 a 05 de outubro de 2018, 12 Trabalhos da 

área meio ambiente na Semana de Extensão Universitária – SEMEX, do XVI 
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Congresso de Produção Científica e Acadêmica da Universidade Federal de São João 

del-Rei.  

 Indicador 109 - Segundo o Regimento da UFSJ, Art. 35, “A pesquisa, assegurada a 

liberdade de temas e o planejamento institucional, tem por objetivo produzir, criticar e 

difundir conhecimentos culturais, artísticos, científicos e tecnológicos”. Alguns 

programas direcionam seus objetivos para solucionar problemas locais, como o 

Programa de Extensão Parque Chacrinha e o Espaço Casa Verde. 

 

 A avaliação e realização do cálculo do índice de sustentabilidade ambiental do eixo 

temático Educação e Pesquisa da UFSJ efetuam-se pelo somatório das respostas da lista de 

verificação dividido pelo total de questões:  

 

             Índice de Sustentabilidade = Somatório de respostas x 100 =  8  x100= 32 % 

                Educação e Pesquisa                Total de questões                  25 

                   

 O índice de sustentabilidade ambiental do eixo temático Educação e Pesquisa da UFSJ 

é de 32%. Este índice segundo a tabela do SICOGEA – Geração 2 (SOUZA, UHLMANN E 

PFITSCHER, 2015), “consiste em uma sustentabilidade fraca , podendo estar causando 

danos, mas surgem poucas iniciativas.”   

  Dentre essas iniciativas podem-se destacar a criação de centro de estudos e programas 

direcionados para o meio ambiente/sustentabilidade, que revela um movimento democrático e 

interdisciplinar em direção à sustentabilidade na UFSJ. Esse movimento representa o 

despertar da consciência ambiental da comunidade acadêmica. Porém, para se alcançar a 

sustentabilidade na UFSJ,  outras ações são necessárias, como a implantação de um sistema 

de gestão ambiental e a integração da sustentabilidade no ensino, pesquisa e extensão e a 

superação dos desafios como os apresentados no quadro 14.  

 Disterheft et al.( 2013) afirmam que os futuros profissionais ainda não estão sendo 

educados em pressupostos e práticas sociais, os cursos e programas sobre sustentabilidade 

geralmente denominados de abordagem integrada são direcionados para grupos que desejam 

seguir carreira neste campo. “Portanto, a reorientação do ensino, a renovação dos currículos, 

métodos e oferta de aprendizagem para todos os envolvidos são considerados elementos-
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chave na transição para a sustentabilidade e instituições mais sustentáveis” (DISTERHEFT et 

al., 2013, p.17, tradução nossa)29. 

 Para Dalbosco (2015), o encurtamento da formação cultural ampla nas IES não só 

resulta em um empobrecimento intelectual mas também impossibilita a soluções de problemas 

mundiais como os relacionados com o meio ambiente, a pobreza e a exclusão das minorias: 

Tal encurtamento significa também um empobrecimento intelectual crescente em 
relação à necessária cooperação internacional na busca por soluções de problemas 
que assumem uma faceta cada vez mais globalizada, como são, por exemplo, os 
problemas relacionados ao meio ambiente, à pobreza, à exclusão das minorias, os 
quais exigem soluções interculturais e cosmopolitas (DALBOSCO, 2015, p.125).
  

 A busca pela formação do educando precisa ir muito além de uma formação 

profissional, é preciso visar ao compromisso com a cidadania responsável, como afirma 

Dalbosco (2015): 

A formação do educando que vise seu compromisso com a cidadania responsável, 
capaz de viver num mundo plural e interconectado, precisa ir muito além de uma 
formação profissional calcada na maximização do lucro e no ideal de vida bem 
sucedida que toma o dinheiro e o poder como critério exclusivo do sucesso. Isso 
exige, de outra parte, que a educação superior reponha novamente em sua agenda a 
questão da ampla formação cultural, pois é por meio dela que as novas gerações 
poderão ter acesso a formas de pensamento e de ação baseadas na cooperação 
internacional e na solidariedade humana (DALBOSCO, 2015, p.127). 

 

 

 7.8 EIXO TEMÁTICO CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

 

 

 Segundo Cogo (2015), as compras públicas sustentáveis visam a incentivar o 

desenvolvimento de produtos ambientalmente amigáveis e à promoção de padrões 

sustentáveis de consumo. Os gastos públicos com a aquisição de bens e contratações de 

serviços públicos do governo brasileiro anualmente alcançam cerca de 15% do PIB. 

A notoriedade do poder de compra do setor público e a forma como o Estado interage com as 

empresas podem viabilizar novas formas de produção e práticas de consumo. Isso, como 

                                                             
 

29 Therefore, the reorientation of teaching, the renewal of the curricula and learning methods, and the offering of 
learning opportunities in higher education for staff members are considered to be key elements in the transition 
toward sustainability and more sustainable institutions. 
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afirma Cogo (2015), evidencia a necessidade da inclusão de critérios de sustentabilidade nas 

contratações públicas em todas as esferas: 

Desenvolver uma proposta que facilite e oriente a tomada de decisão pelo gestor 
público, de forma que as práticas de compras sustentáveis não sejam ações isoladas, 
é necessário para que todas as organizações da Administração Pública Federal 
incluam a sustentabilidade em suas compras, para que, de maneira eficaz, estimule 
as empresas privadas a fornecer e a se adaptar aos novos padrões de consumo de 
bens e serviços pelo poder público. (COGO, 2015, p.12) 

 

 A redução do consumo é um do passos iniciais da implantação da sustentabilidade na 

Administração Pública; portanto, é de suma importância a verificação da real necessidade de 

aquisição de um produto bem como a correta gestão de estoques, a reutilização dos bens e 

materiais e a educação ambiental. Na aquisição de bens e serviços visando ao consumo 

sustentável é necessário, “considerar os parâmetros econômicos (preço, prazo e qualidade), a 

avaliação do ciclo de vida dos produtos, os riscos a ele associados e de suas implicações para 

o meio ambiente e para a sociedade” (COGO, 2015, p.48). 

 A realização do processo de contratações públicas é  um procedimento detalhadamente 

preestabelecido na lei, o qual é denominado licitação. Em 2010, através da Instrução 

Normativa nº1, que nos termos do artigo 3º da Lei nº 8666/93 definiu e estabeleceu critérios 

de sustentabilidade ambiental a serem adotados nas compras realizadas pela administração 

direta, autárquica e fundacional do governo federal (AGU, 2016). Segundo Cogo (2015) as 

normatizações que regulamentam a inserção de critérios de sustentabilidade nas contratações 

públicas promovem o desenvolvimento nacional sustentável: 

A legislação é o pré-requisito às estratégias de Compras Públicas Sustentáveis como 
forma de conferir legitimidade às mesmas. As leis, decretos, resoluções e portarias 
regulamentam a inserção do desenvolvimento sustentável nas compras 
governamentais, tornando significativo o avanço na aquisição de bens e sustentáveis 
e desta forma, impulsionado a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 
(COGO, 2015, p.67). 

 

 No Quadro 16 estão relacionadas algumas normatizações que, segundo a Advocacia-

Geral da União - AGU (2016), são essenciais para os agentes públicos envolvidos nos 

procedimentos relacionados à licitação sustentável. 
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Quadro 16  -  Instrumentos Normativos Relacionados à Licitação Sustentável 
LEGISLAÇÃO PRINCIPAL CARACTERÍSTICA 
Constituição da 
República Federativa 
do Brasil - 1988 

Art. 170 e art. 225 Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

Lei nº 6.938/1981 – 
Política Nacional do 
Meio Ambiente 

Constam os objetivos, instrumentos e diretrizes da política e ainda criou o 
Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) bem como sua estrutura 
básica e também o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA).  

Lei nº 12.187/2009 - 
Política Nacional de 
Mudança do Clima 

Oficializa o compromisso voluntário do Brasil junto à Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima de redução de emissões de gases de 
efeito estufa entre 36,1% e 38,9% das emissões projetadas até 2020. 

Lei nº 12.305/2010 – 
Política Nacional de 
Resíduos Sólidos 

Estabelece princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para a gestão e 
gerenciamento dos resíduos sólidos, as responsabilidades dos geradores, do 
poder público, e dos consumidores, bem como os instrumentos econômicos 
aplicáveis. 

Lei nº 12.349/2010, 
que alterou o artigo 
3o da Lei nº 8.666/93 

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

Decreto nº 2.783/98  Proíbe entidades do governo federal de comprar produtos ou equipamentos 
contendo substâncias degradadoras da camada de ozônio. 

Decreto nº 7.746/2012  Regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666/93. 

Decreto 5.940/06  Coleta Seletiva Solidária na Administração Pública Federal. 

Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 01, 
de 19/01/2010  

Dispõe sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, 
contratação de serviços ou obras pela administração direta, autárquica e 
funcional. 

Instrução Normativa 
SLTI/MPOG n. 10, 
de 12/11/2012  

Estabelece regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logística 
Sustentável de que trata o art. 16, do Decreto no 7.746, de 5 de junho de 2012, 
e dá outras providências. 

Portaria nº 61 MMA, 
de 15/05/2008 

Estabelece práticas de sustentabilidade ambiental nas compras públicas. 

(continua)  

Portaria nº 43 MMA, 
de 28/01/2009 

Proíbe o uso de amianto em obras públicas e veículos de todos os órgãos 
vinculados à administração pública. 

Portaria n. 23, 
MPOG, de 
12/02/2015 

Estabelece boas práticas de gestão e uso de Energia Elétrica e de Água nos 
órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional e dispõe sobre o monitoramento de consumo desses bens e 
serviços. 

Ainda deverão ser utilizados outros instrumentos normativos originários de diversos órgãos 
públicos (IBAMA, CONAMA, INMETRO e outros), de acordo com o objeto licitado. 

Fonte: Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, AGU (2016, p.18 e 19). 

 Cogo (2015, p.74) afirma que “O real avanço das compras públicas sustentáveis 

depende que os executores conheçam as regras que regem o sistema.” Superar suas 

dificuldades técnicas, procedimental e jurídica através de experiências bem sucedidas 
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proporcionará à Administração Pública a execução de licitações sustentáveis de forma 

adequada (COGO, 2015). 

 As contratações de bens e produtos, serviços e obras e serviços de engenharia da UFSJ 

são centralizados no Setor de Compras e Licitações – SECOL. Não existe um documento 

interno (normatização, Resolução, manual ou guia) para inclusão de critérios de 

sustentabilidade nas contratações da UFSJ; utiliza-se o Guia Nacional de Licitações 

Sustentáveis da AGU. As principais barreiras à implantação da Política de Contratações 

Sustentáveis apontadas pelo SECOL são a falta de capacitação dos servidores e a 

complexidade do tema.  

 Além da entrevista com o chefe do SECOL foram analisados os seguintes 

documentos: o Manual de Compras para Aquisição de Material Permanente (UFSJ, 2018c)  e 

as licitações publicadas dos pregões eletrônicos do período de 01/2018  a 12 /2018,  

totalizando 72  licitações publicadas. Na análise do Manual de Compras para Aquisição de 

Material Permanente buscaram-se referências, orientações e procedimentos relativos à 

contratação sustentável. Como resultado não foi encontrada menção ou citação ao termo 

sustentabilidade ou meio ambiente ou qualquer normas vigentes relacionadas ao tema. 

 A análise das licitações baseou-se nas orientações do Guia Nacional de Contratações 

Sustentáveis da AGU (2016). Essas orientações foram lastreadas na nova redação do Art. 3º 

da Lei 8.666/93, que elevou a promoção do desenvolvimento sustentável ao mesmo nível de 

importância das demais finalidades da licitação, conforme ilustrado na figura 8. “O gestor 

público deve buscar o equilíbrio entre os três princípios norteadores da licitação pública: 

sustentabilidade, economicidade e competitividade.” (AGU, 2016, P.27). 
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 As licitações em análise foram separadas em dois grupos que se diferenciam pelo fato 

de incidência ou não de legislação ambiental específica sobre o objeto (bem ou serviço) da 

licitação (AGU, 2016). Das 72 licitações, mais da metade ( 42) são  do grupo das que estão 

sujeitas a normatização ambiental específica como, por exemplo, serviços de limpeza, ar 

condicionado e extintores de incêndio.  Desse total (42), 11 apresentaram critérios de 

sustentabilidade. Nas demais foram verificados a inclusão de critérios como a composição do 

material (material reciclado, biodegradável, atóxico ou com madeira de reflorestamento), a 

otimização do uso de água e energia, produtos educativos que levem a conscientização 

ambiental etc. Como resultado da análise das 72 licitações, 15, ou seja, 20,83 % possuem 

critérios de sustentabilidade (Apêndice C). 

 As respostas à lista de verificação do eixo temático Contratações Sustentáveis 

representada no quadro 17  foram baseadas na  entrevista  com o Chefe do SECOL e os dados 

coletados na análise do Manual de Compras para Aquisição de Material Permanente e as 

licitações publicadas em 2018. 

 

Quadro 17  - Lista de Verificação do Eixo Temático Contratações Sustentáveis 
CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

Indicadores Fonte Sim/Não Ponto 
110. Existe um plano, documento ou guia com protocolos de ação 

para o introdução de critérios de sustentabilidade e justiça social 
na contratação de obras, serviços ou fornecimentos. 

RISU/11.1 Sim 1 

111. As cláusulas de sustentabilidade são incluídas nos contratos de 
obras, serviços e suprimentos. 

RISU/11.2 20,83 0,21 

112. Os servidores possuem formação/capacitação em contratação 
sustentável/sustentabilidade. 

A3P/5.1.1* Não 0 

 
(continua) 

   

113. Existe um plano /programa de capacitação de servidores em 
contratação sustentável. 

A3P/5.2.1* Não 0 

114. São realizadas treinamento, informação e/ou estratégias de 
conscientização sobre compra verde, comércio justo, compras 
responsáveis etc., destinadas à comunidade universitária e ao 
público em geral. 

RISU/11.4 Não 0 

TOTAL 5  1,21 
Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa. 
* Adaptado para lista de verificação. 
 

 A avaliação e realização do cálculo do índice de sustentabilidade ambiental do eixo 

temático Contratações Sustentáveis da UFSJ  efetuam-se pelo  somatório das respostas da 

lista de verificação dividido pelo total de questões:  
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             Índice de Sustentabilidade = Somatório de respostas x 100 =   1,21   x100= 24,20 

                  Nas Contratações                    Total de questões                       5 

                    Públicas 

  

 O índice de sustentabilidade ambiental do eixo temático Contratações Sustentáveis da 

UFSJ é de 24,20%; este índice, segundo a tabela do SICOGEA – Geração 2 (SOUZA, 

UHLMANN E PFITSCHER, 2015) , “consiste em uma sustentabilidade fraca , podendo estar 

causando danos, mas surgem poucas iniciativas”.  

 Muitos são os potenciais obstáculos para efetivação da Política de Contratação 

Sustentável na UFSJ. Fatores como  a falta de capacitação dos servidores envolvidos com o 

tema  e a complexidade do assunto foram  apontados na pesquisa como principais desafios. 

Entretanto,  as dificuldades podem ser superadas com algumas ações proativas incorporadas 

nas ações do dia a dia, como a normatização interna de procedimentos, comprometimento da 

alta administração e a capacitação de todos (gestores, servidores e fornecedores) para as 

causas ambientais. As Contratações Públicas Sustentáveis são tema recente e é provável que 

haja  dificuldade para sua implementação. Com o tempo e a incorporação de critérios de 

sustentabilidade a Administração Pública consolidará as compras públicas sustentáveis 

conforme afirma Cogo (2015): 

Por ser tema recente, é natural que surjam dificuldades para sua concretização, de 
natureza técnica, procedimental e jurídica. Mas com o passar o tempo, com a 
incorporação de experiências bem sucedidas, a tendência é que essas dificuldades 
venham a ser suavizadas, de forma que cada vez mais a Administração Pública 
esteja preparada para fazer licitações sustentáveis de forma adequada (COGO,2015, 
p. 74). 
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7.9  DIAGNÓSTICO DA  SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  NA UFSJ 

 

 

 Tommasiello e Guimarães (2013) afirmam que em nível mundial, docentes, 

pesquisadores e gestores acadêmicos, voltados para a sustentabilidade, vêm constatando a 

lentidão da inserção das preocupações ambientais nas universidades.  

 Dentro deste contexto, Coffáni-Nunes (2012) afirma que no Brasil são poucas as 

pesquisas relacionadas com aspectos e ações sistêmicas dentro das universidades em prol da 

sustentabilidade ambiental. Existe um vazio considerável nesses estudos, que ajudariam os 

gestores e pesquisadores de nossas universidades a compreenderem, aprimorarem e 

implantarem melhor tal vivência dentro de suas estruturas. O mesmo autor, citando Leal Filho 

“já chegou o momento de se fortalecer a sustentabilidade aplicada,” afirma que esta 

sustentabilidade aplicada utiliza uma abordagem focada ao contexto, situações reais e é 

baseada em projetos. É o momento também de se desenvolverem novas abordagens, métodos 

e meios de fortalecer a causa da sustentabilidade dentro das IES, não ficando apenas nos 

debates conceituais. 

 Com o intuito de despertar o interesse e auxiliar os gestores universitários nas questões 

ambientais numa visão sistêmica e holística, e alcançar o objetivo proposto no presente 

trabalho, que é realizar o diagnostico ambiental das atividades acadêmicas e operacionais da 

UFSJ, identificaram-se as ações com critérios de sustentabilidade ambiental nos oito eixos 

temáticos propostos na lista de verificação (apêndice A). O cálculo do índice de 

sustentabilidade ambiental da UFSJ no ano de 2018, representado na tabela 3, se deu pela 

soma dos indicadores com critérios de sustentabilidade dos oito eixos temáticos (40,91), 

divida pelo total de indicadores da lista de verificação (114). 

 

 Índice de Sustentabilidade = Somatório de respostas x 100 =  40,91   x100= 35,88 % 

      Ambiental da UFSJ                Total de questões                       114 
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  Tabela  3 – Sustentabilidade Ambiental  UFSJ/2018 

 
 
 

 O índice de sustentabilidade ambiental da UFSJ é de 35,88 %. Esse índice segundo a 

tabela do SICOGEA – Geração 2 (SOUZA, UHLMANN E PFITSCHER ,2015) , “consiste 

em uma sustentabilidade fraca, podendo estar causando danos, mas surgem poucas 

iniciativas”. O índice geral de sustentabilidade da UFSJ reflete a maioria dos eixos temáticos. 

Dos oito eixos, apenas Sensibilização alcançou um índice acima de 40%, como mostra a 

figura 9. Os eixos temáticos Água e Contratações Sustentáveis representam pontos críticos na 

análise, visto que seus índices, de 23,07% e 24,20%, respectivamente, estão bem próximos da 

percentagem de 20%, que representa uma sustentabilidade péssima, podem causar impacto no 

meio ambiente. 
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 A questão da água na UFSJ vai muito além de incentivar sua economia e 

aproveitamento pluvial. A disposição adequada de efluentes é uma importante atividade para 

a preservação do meio ambiente; essa questão merece destaque principalmente nos campi da 

região Campos das Vertentes (São João Del-Rei), que recebe esse nome devido à sua riqueza 

hídrica. Com relação às contratações da UFSJ, a inserção de critérios de sustentabilidade não 

só atenderia à legislação, mas também tornaria a UFSJ um agente da promoção de padrões 

sustentáveis de consumo, estimulando as empresas privadas a fornecerem e a se adaptarem 

aos novos padrões de consumo de bens e serviços. 

 O eixo temático Gestão e Política de Sustentabilidade alcançou um índice abaixo de 

30%, o que evidencia a falta de um compromisso formal da UFSJ com a sustentabilidade 

ambiental.  Muitos autores afirmam ser essencial a inclusão da cultura sustentável em todas as 

decisões, devendo estar integrada nos planos universitários, e que gestores e líderes sejam 

comprometidos com o tema. Um dos elementos chave para transformar uma IES em 

fomentadora do comportamento sustentável é o fato de “possuir líderes que tenham visão de 

longo prazo e compromisso com a transformação da IES para servir a uma nova sociedade” 

(LADEIRA, SANTINI e ARAUJO, 2012, p 739). Alguns dos fatores que potencializam a 

implementação da sustentabilidade nas universidades são a “formalização do compromisso da 

instituição com a sustentabilidade e o compromisso de gestores e líderes com o tema” 
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(BIZERRIL, ROSA e CARVALHO, 2018, p.427). O papel do Estado na projeção da 

economia verde é fundamental, “contudo, tais políticas passam necessariamente pela forma 

como os gestores e os agentes públicos conduzem a máquina estatal” (CHELALA, 2012, 

p.58). 

 Os eixos temáticos Resíduos, Energia e Mobilidade alcançaram índice acima de 35% 

bem próximos da classificação regular; existem algumas iniciativas importantes, como o uso 

de videoconferência, viagens compartilhadas, a execução do Projeto de Eficiência Energética 

e a gestão de resíduos perigosos dos laboratórios. Porém, para se avançar em direção à 

sustentabilidade institucional, medidas como o incentivo e disponibilização de transportes 

alternativos, como bicicletas para o transporte intercampus, a implementação de energias 

renováveis e a efetivação da Coleta Seletiva Solidária são necessárias. 

 O índice do eixo temático Educação e Pesquisa foi de 32%. A implantação do 

Programa de Pós-Graduação em Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável (mestrado) 

foi uma importante iniciativa; constatamos também que cerca de 65% dos cursos de 

graduação possuem a perspectiva da área ambiental, existem grupos e programas de pesquisa 

direcionados para o tema. Entretanto, ações relevantes, como a formação e atualização de 

docentes para fortalecer a perspectiva da sustentabilidade, a verificação do aprendizado 

ambiental, um centro interdepartamental específico, a priorização de projetos e bolsas de 

estudo na área ambiental direcionados para a UFSJ e o uso do campus para a realização de 

prática de ensino sobre o meio ambiente/sustentabilidade são iniciativas que ainda não foram 

contempladas. 

 Ações, como projetos e programas de extensão e pesquisa voltados para a 

sustentabilidade e meio ambiente, com a participação de discentes, docentes e comunidade 

externa, e o Núcleo de Meio Ambiente como um canal de comunicação nas questões 

ambientais, entre a comunidade acadêmica e a administração,  proporcionaram à UFSJ um 

índice de sustentabilidade em Sensibilização de quase 70%. Entretanto, iniciativas 

importantes para a conscientização, sensibilização e mobilização ambiental, como o incentivo 

de voluntariado ambiental e um plano de treinamento/aperfeiçoamento em sustentabilidade 

ambiental para os servidores (docentes e técnicos),  não foram constatadas. 

 Enfim, pode-se concluir que a UFSJ, com relação à adoção e implementação das 

normativas de sustentabilidade, ainda não atingiu sua plenitude, pois, segundo a tabela 

SICOGEA, para atender à legislação seu índice de sustentabilidade deveria ficar entre 41% e 

60%, com uma sustentabilidade regular. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

“A lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já 
que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que 
nunca veremos senão uma parte da verdade e sob ângulos 
diversos.” 

Mahatma Gandhi 

 

 

 Verificou-se a importância e urgência da questão ambiental, retratada nos últimos 

encontros mundiais como um dos principais desafios do mundo contemporâneo.   Procurou-se 

compreender o papel do ensino superior diante do tema, constatou-se  ser um dos pilares 

fundamentais para se alcançar o Desenvolvimento Sustentável. Tem-se como primordial a 

busca de ações concretas visando à implantação da sustentabilidade ambiental no campus 

universitário. E ainda, considerando que para a implantação de uma política ou gestão 

ambiental, o primeiro passo é realizar um diagnóstico; pode-se afirmar que tais fatos 

motivaram e justificam a realização da presente pesquisa. 

 Este estudo teve por objetivos específicos refletir a importância da implementação da 

sustentabilidade nas IES; levantar as principais ferramentas para mensuração da 

sustentabilidade ambiental consideradas como referências internacionais para fins de seleção 

de indicadores; propor uma lista de verificação e respectivas métricas para realizar a diagnose 

ambiental na UFSJ e avaliar em qual etapa a UFSJ se encontra com relação a adoção e 

implementação das normativas de sustentabilidade. 

 Com relação aos objetivos secundários desta dissertação, foi elaborada uma revisão 

bibliográfica consistente com o tema, incluindo a evolução das questões ambientais e a 

importância da implementação dos princípios do desenvolvimento sustentável nas instituições 

de ensino superior. Também realizou-se uma pesquisa bibliográfica e documental sobre as 

principais ferramentas de avaliação da sustentabilidade nas IES, com o objetivo de selecionar 

indicadores para a diagnose ambiental. Como resultado, optou-se por três referenciais: a A3P, 

UI GREEN METRIC e o RISU. Desses três referenciais obteve-se uma listagem com 114 

indicadores em oito categorias. 



114 
 

 Esta dissertação possuiu como objetivo central realizar um diagnóstico ambiental da 

Universidade Federal de São João del-Rei, no ano de 2018. Considera-se que esse objetivo 

tenha sido atingido, pois foram identificadas  ações com critérios de sustentabilidade relativas 

aos oito eixos temáticos aplicando-se  a lista de verificação. Como resultado, a UFSJ 

apresenta um índice de sustentabilidade ambiental de 35,88 %, uma sustentabilidade fraca, 

segundo SICOGEA. 

 Os dados foram coletados por meio de entrevistas com os gestores das áreas 

correspondentes aos oito eixos temáticos que, no período da coleta de dados, ocupavam 

cargos decisórios, além da pesquisa no site da UFSJ e observação direta. Com os resultados 

alcançados no cálculo de respostas da lista de verificação foram feitos os diagnósticos dos 

eixos temáticos e da UFSJ com base nos parâmetros propostos pelo SICOGEA. 

 A abordagem da sustentabilidade ambiental no âmbito da UFSJ se deu de maneira 

holística e sistêmica; foram consideradas, além das operações do campus, as ações com 

critérios de sustentabilidade na sensibilização, educação, pesquisa e extensão.  Para realizar 

uma análise institucional, devem ser considerados em conjunto seus subsistemas 

interdependentes, conforme afirma Waas et al. (2012). 

 Constatou-se que os pontos críticos na análise de sustentabilidade ambiental da UFSJ 

se encontram nos eixos temáticos Água e Contratações Sustentáveis, que, apesar de serem 

considerados com uma sustentabilidade fraca, como a maioria dos oito eixos temáticos da 

pesquisa, seus índices de 23,07% e 24,20%, respectivamente, estão bem próximos da 

percentagem de 20%, que representa uma sustentabilidade péssima. 

 Entretanto, pode-se destacar o eixo temático Sensibilização, que alcançou o índice de 

66,67%, uma boa sustentabilidade ambiental. Os programas e projetos de pesquisa na área 

ambiental foram os principais fatores que contribuíram para o índice. Existe na UFSJ um 

movimento de pesquisa na área ambiental que envolve várias disciplinas; esta participação 

democrática aglutina capacidades de diferentes partes interessadas e envolvidas na ciência da 

sustentabilidade ambiental. Esse movimento se coaduna com a ideia apresentada no 

referencial teórico, que afirma DS requer abordagens dinâmicas e holísticas. 

 Os demais eixos temáticos, ou seja, Gestão e Política de Sustentabilidade, Resíduos, 

Energia, Mobilidade e Educação e Pesquisa  alcançaram índices de sustentabilidade ambiental 

entre 27,78% e 40%, representando uma sustentabilidade ambiental fraca. Entretanto, 

algumas iniciativas importantes foram constatadas, como aprovação da Política de 



115 
 

Sustentabilidade da UFSJ em outubro/2018, a implantação do Projeto de Eficiência 

Energética e a gestão de resíduos perigosos dos laboratórios.  

  Um ponto importante constatado foi a falta de compromisso formal da UFSJ com a 

sustentabilidade ambiental evidenciado pelo índice de 27,78%. Um dos fatores mais 

importantes apontados na literatura para a transformação de uma IES em instituição 

ambientalmente sustentável é inclusão da cultura sustentável em todas as decisões e possuir 

líderes que sejam comprometidos com o tema.  

 Outro ponto que merece destaque é o eixo temático Educação e Pesquisa, com índice 

de sustentabilidade ambiental de 32%,  uma sustentabilidade ambiental fraca. Este índice 

destaca que ações como a criação de centro interdepartamental específico, a priorização de 

projetos e bolsas de estudo na área ambiental direcionados para a UFSJ e o uso do campus 

para a realização de prática de ensino e pesquisa sobre o meio ambiente/sustentabilidade são 

necessárias. Essas ações não só proporcionariam uma educação ambiental transdisciplinar 

como fomentaria estudos, projetos e pesquisas voltados para a implementação da 

sustentabilidade ambiental dentro do contexto da UFSJ.  

 A UFSJ possui seis campi situados em quatro regiões de Minas Gerais: São João del-

Rei, Divinópolis, Ouro Branco/Congonhas e Sete Lagoas. Sua gestão é centrada na Reitoria, e 

sua Sede Administrativa está localizada em São João del-Rei. Em razão das características do 

objeto de estudo, e possuindo um tempo específico para ser desenvolvido e sendo necessário 

realizar uma série de recortes temáticos o levantamento de dados foi centralizado na sede, 

onde se encontra  o publico alvo das entrevistas,  aos gestores responsáveis pelos eixos 

temáticos. Outro fato a ser mencionado é que alguns eixos foram apenas tangenciados no 

presente trabalho, mereciam um trabalho de campo mais aprofundado. É o caso dos eixos 

temáticos Resíduos, Água e Energia, pois cada campus possui suas próprias características. 

Esses aspectos constituem as principais limitações do estudo.  

  Um estudo específico em sustentabilidade ambiental sobre os eixos temáticos 

Resíduos, Água e Energia considerando as particularidades de cada campus fica como 

sugestão para futuras pesquisas. 

 Uma das contribuições deste estudo consiste em oferecer á comissão executora da 

Política de Sustentabilidade  da UFSJ indicadores de sustentabilidade ambiental que poderiam 

nortear suas futuras ações. É apresentada no Apêndice A,  a lista de verificação com 

indicadores  a qual teve como base  referenciais consagrados como a A3P, o UI Green Metric 
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World University Ranking e Red de Indicadores de Sostenibilidad em las Universidades-

RISU. Tem-se ainda, como sugestões a criação de um centro interdepartamental em 

Sustentabilidade/Meio Ambiente, a priorização de projetos e bolsas de estudo na área 

ambiental direcionados para a UFSJ e o uso do campus para a realização de prática de ensino 

e pesquisa sobre o meio ambiente/sustentabilidade. Bem como a criação de um guia interno 

de compras sustentáveis destacando as principais normativas pertinentes ao tema. 

 Outra contribuição reside no compromisso social da presente pesquisa. Tal fato 

constitui-se não tanto na apresentação de uma análise onde se aponta certo ou errado, mas na 

possibilidade  de que a UFSJ possa ver-se e reavaliar suas práticas, podendo “transformar-se” 

de acordo com seus próprios interesses, considerando o tempo e o espaço em que se insere.  

 A preocupação com as pessoas e o meio ambiente são fatores importantes na tomada 

de decisão de qualquer organização.  A  busca de informação, conscientização e mobilização 

para as causas ambientais é de responsabilidade de todos, discentes, docentes, técnicos 

administrativos e a própria sociedade. 

 Acredita-se que, em termos acadêmicos, a própria  pretensão de realizar um trabalho 

que esteja preocupado com as questões ambientais nas universidades seja uma contribuição. 

Porém, mensurar a sustentabilidade ambiental em sua etapa inicial é um processo complexo, 

instigante e desafiador. Convém destacar que esta pesquisa não pretende encontrar soluções 

para os problemas ambientais existentes no sistema universitário como um todo, mas auxiliar 

na sua identificação, aprofundar o debate acerca do tema e ressaltar a importância do assunto 

para tornar mais visível a questão ambiental nas IFES.  
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APÊNDICES 

 
 

APÊNDICE A - LISTA DE VERIFICAÇÃO DE  
INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE  

 

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL SELECIONADOS  

GESTÃO E POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE 

INDICADORES Ferramenta/ 
Indicador 

Existe um documento que define a política que a Universidade pretende desenvolver no campo da 
sustentabilidade / meio ambiente. 

RISU/1.1 

As políticas e ações de sustentabilidade / meio ambiente estão integradas ao plano estratégico ou 
desenvolvimento institucional da universidade. 

RISU/1.2 

A quantidade  total de edifícios inteligentes nos campi (m2) corresponde a: 
a) nenhuma   b)até 25%     c) de 25% a 50%  d) mais de 50% 

UI GM/1.8* 

Existe um plano ou documento com critérios para a construção ou remodelação de edifícios com 
critérios de sustentabilidade 

RISU/6.2 

A área total da Superfície do campus coberta de vegetação corresponde a: 
a) nenhuma   b)até 25%     c) de 25% a 50%  d) mais de 50% 

UIGM/1.10* 

Existe um plano específico, eixo estratégico ou linha de ação do plano de sustentabilidade / 
gestão ambiental para os  jardins, áreas verdes e promoção da biodiversidade. 

RISU/6.3 

Existe um responsável técnico pela gestão de jardins, áreas verdes e biodiversidade RISU/6.4 

A universidade tem alguma instalação focada em pesquisa e divulgação da biodiversidade como: 
museu de história natural, reservas naturais botânicas protegidas, fazenda ou estação 
experimental. 

RISU/6.5 

Ações de conscientização e participação da comunidade são realizadas na Universidade sobre 
biodiversidade: identificação de espécies (rótulos e cartazes), itinerários interpretativos, rotas 
guiadas e autoguiadas; informações na web; painéis interpretativos da biodiversidade no campus, 
pomares em campi, etc.  

RISU/6.6 

Existe uma unidade, escritório ou serviço de natureza técnico-administrativa com dedicação 
exclusiva a questões de sustentabilidade / meio ambiente. 

RISU/1.4 

A unidade, escritório ou serviço de sustentabilidade / ambiente tem um orçamento próprio para 
realizar atividades ou investimentos nesta matéria. 

RISU/1.6 

A organização da ação ambiental e / ou sustentabilidade em sua universidade corresponde a um 
plano de ação ambiental ou sistema integral de sustentabilidade (ou um conjunto de ações 
isoladas). 

RISU/1.7 

O plano de ação ambiental ou sistema integral de sustentabilidade  estão envolvidos na concepção 
e implementação de políticas  ambientais ou de sustentabilidade para professores, alunos e 
administrativo. 

RISU/1.8 

Existe uma estratégia de comunicação para o plano de sustentabilidade / ambiente para toda a 
comunidade universitária e agentes externos. 

RISU/1.10 

Existem indicadores de monitoramento e avaliação do plano de ação meio ambiente / 
sustentabilidade. 

RISU/1.12 

Existe um órgão ou comitê para participação e monitoramento de políticas de sustentabilidade / 
ambiente, em que são representados os professores, os estudantes e os técnicos administrativo. 

RISU/1.9 

A universidade realizou um estudo de sua pegada ecológica - impacto ambiental de suas 
atividades de forma integral, abrangendo todas as suas atividades ou elementos de impacto, tais 
como energia, água, resíduos, etc. 

RISU- 1.14* 

UIGM/2.8*-

A3P/1.5* 

A universidade participa de redes universitárias relacionadas sustentabilidade / meio ambiente 
(continua) 

RISU/1.15 
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ENERGIA  

Existe um plano específico, eixo estratégico ou linha de ação do plano de sustentabilidade / 
ambiental em energia, que inclui aspectos relacionados com a iluminação (interior e exterior), o ar-
condicionado (frio e calor) e / ou energia renovável 

RISU/7.1 

Existe um sistema de controle para consumo de energia com medidores independentes em edifícios 
do campus 

RISU/7.2 

Diagnósticos e / ou auditorias energéticas são realizadas nos prédios que incluem: 
acompanhamento do consumo, análise e revisão dos poderes contratados a partir de diferentes 
insumos, análise dos hábitos de consumo do usuário e propostas de ações. 

RISU/7.3 

Acordos foram assinados com instituições locais, regionais ou estaduais como institutos de energia 
ou empresas do setor para a realização de ações para melhorar a eficiência energética 

RISU/7.4 

Alguma melhoria foi feita na estrutura externa ou no interior dos edifícios (substituição de 
isolamento em janelas, colocação de sistemas para minimizar a entrada de calor, melhoria do 
isolamento, substituição de condicionadores de ar por outros mais eficientes, incorporação 
eficiência, equipamentos de energia, etc.) 

RISU/7.5 

Planos e / ou medidas para reduzir o consumo foram desenvolvidos em iluminação no interior e 
exterior dos edifícios (luminárias de baixa consumo, detectores de presença, etc.) 

RISU/7.6 

Existe um sistema de gerenciamento centralizado (automatizado) para o controle de iluminação 
e/ou ar condicionado  

RISU/7.7 

Aparelhos energeticamente eficientes estão substituindo os aparelhos convencionais. Isso Inclui 
também a utilização de aparelhos / lâmpadas energeticamente eficientes (por exemplo, a 
dispositivos eletrônicos por estrelas ou o uso de lâmpadas led). 
Selecione uma das seguintes opções: 
[1] Nenhum [2] Menos de 20% [3] Entre 20% e 40% [4] Entre 40% e 60% [5] Entre 60% e 80% 
[6] Entre 80% e 100% 

UIGM/2.1 

Existe instalação de energia renovável (solar térmica, fotovoltaica, eólica, geotérmica, caldeiras de 
biomassa, etc.)  

RISU-7.9 
UIGM/2.3* 

Proporção de produção de energia renovável no que diz respeito ao consumo total de energia por 
ano. Indique a proporção de produção de energia renovável em relação ao consumo total de 
energia por ano. Selecione uma das seguintes opções: 
[1] Nada  [2] Menos de 20%  [3] Entre 20% e 40%  [4] Entre 40% e 60%  [5] Entre 60% e 80% 
[6] Entre 80% e 100% 

UIGM/2.5 

Programas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Selecione uma opção que reflita o 
estado atual da universidade em relação aos programas para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa: 
[1] Nenhum 
[2] Programa em fase de preparação 
[3] Programa na fase inicial de implementação 
[4] Programa implementado no sistema de ar condicionado (HVAC) /refrigeradores / gases 
laboratório (HVAC, para aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração) 

UIGM/2.7 

Atividades de conscientização sobre economia de energia ou energias renováveis são realizadas no 
âmbito da sua Universidade: informação impressa e web sobre energia, campanhas de 
conscientização sobre economia de energia e mudança climática, fórum de discussão e discussão 
participativa para tomada de decisão sobre energia e mudança climática, etc. 

RISU/7.10 

RESÍDUOS 

Existe  um plano específico de Gestão de Resíduos Sólidos A3P/2.4 

Existe um sistema de informação e monitoramento de resíduos sólidos tipo e quantidade. RISU/10.1 

Existe um programa de identificação de bens inutilizados/obsoletos para destinar às instituições 
receptoras 

A3P/2.3* 

Existe um protocolo de ação sobre separação de resíduos perigosos que afeta todos os laboratórios, 
centros ou unidades produtoras. 

RISU/10.2 
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(continuação) 

Existe uma unidade responsável por resíduos perigosos ou fazem parte de as ações da unidade de 
sustentabilidade / meio ambiente. 

RISU/10.3 

O processo de gestão também inclui o tratamento separado de resíduos tóxicos, por exemplo, 
classificando-os e dando-os a terceiros ou empresas de gestão certificadas. 
Selecione uma das seguintes opções: 
[1] Eles não são gerenciados. 
[2] Eles são preservados e parcialmente inventariados. 
[3] Eles são conservados, inventariados e gerenciados em sua totalidade. 

UI GM/3.3 

Existe um plano de emergência ambiental para possíveis acidentes relacionado a resíduos 
perigosos 

RISU/10.4 

A gestão de resíduos perigosos (químicos, biológicos e radioativos) inclui manuseio adequado. RISU/10.5 

Gerenciamento de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, baterias e acumuladores, 
incluem manuseio adequado. 

RISU/10.6 

São executados processos de minimização, separação e gestão adequada de resíduos orgânicos de 
refeitórios, residências universitárias e poda de jardins. 

RISU/10.7 

Selecione a opção que melhor descreve o tratamento geral de resíduos orgânicos na universidade. 
[1] Descartado em um aterro ao ar livre. 
[2] Eles são parcialmente convertidos em fertilizantes. 
[3] Eles são parcialmente convertidos em fertilizantes usados pela universidade. 
[4] Eles são convertidos em sua totalidade em fertilizantes usados pela universidade. 
[5] Eles são totalmente convertidos em fertilizantes usados internamente e externamente 

UIGM/3.4 

A Universidade realiza a Coleta Seletiva Solidária A3P/2.1 

São executados a minimização, separação e processos de gerenciamento de lixo reciclável (papel, 
papelão, plástico, vidro, metal) e similar. 

RISU/10.8 

Selecione a opção que melhor descreve tratamento geral de resíduos inorgânicos na universidade: 
[1] Eles são queimados ao ar livre. 
[2] Eles são retirados do campus e levados para um aterro sanitário. 
[3] Eles são parcialmente reciclados (menos de 50%). 
[4] Eles são reciclados na sua totalidade (mais de 50%). 

UIGM/3.5 

São realizados a minimização, coleta seletiva, processos de gestão e descarte adequado de 
cartuchos de tinta residual, toners, marcadores lousa 

RISU/A3P/2.1.3 

Existe um plano para minimizar, gerenciar e controlar o desperdício  no trabalho de construção ou 
remodelação, bem como seu correto gerenciamento e descarte 

RISU/10.10 

Selecione as opções que melhor refletem a situação atual da universidade em relação ao 
estabelecimento de uma política formal para reduzir o consumo de papel e plástico: 
[1] Nenhum 
[2] Programa de política de impressão frente e verso 
[3] Uso de copos reutilizáveis 
[4] Uso de sacolas reutilizáveis 
[5] Imprimir somente quando necessário 

UIGM-A3P/1.3 
e 1.4 

Selecione uma opção que reflita o estado atual da universidade em termos de esforços para 
incentivar a reciclagem de resíduos pelos servidores e alunos: 
[1] Nenhum 
[2] Parcial (menos de 25% dos resíduos) 
[3] Parcial (entre 25% e 50% dos resíduos) 
[4] Extensivo (mais de 50% do lixo) 

UIGM/3.2 

Atividades de sensibilização e conscientização sobre a redução, recolha seletiva e gestão de 
resíduos, perigosos ou urbanos, no âmbito da própria universidade: informação impressa e web, 
cartazes indicativos de coleta seletiva, campanhas de redução e separação de resíduos na 
universidade, informações de localização dos pontos de coleta (mapa de container, web com 
localização de caixas e recipientes, etc.), palestras, oficinas de reciclagem, conferências, etc. 

RISU/10.11 
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(continuação) 

ÁGUA  

Existe um plano específico, eixo estratégico ou linha de ação do plano de sustentabilidade / 
ambiental que inclui aspectos de economia em água, saneamento para consumo humano, irrigação 
e gestão de águas residuais. 

RISU/8.1 

Selecione uma opção que descreva a fase atual do programa, se houver um programa formal e 
conservação sistemática de água (por exemplo, para lagos e sistemas de gestão de água, sistemas 
coleta de água da chuva ou depósitos de água) na universidade: 
[1] Nenhum 
[2] Programa em fase de preparação (por exemplo, estudo de viabilidade e promoção) 
[3] Programa na fase inicial de implementação (por exemplo,medição inicial do potencial de 
conservação de água) 
[4] Programa implementado em relação à coleta de águas pluviais 
[5] Programa implementado em relação aos reservatórios de águas subterrâneas 
[6] Programa implementado em lagos ou lagoas 

UIGM/4.1 

Selecione uma opção que reflita o status atual das políticas formais estabelecidas na universidade 
em termos de programas de reciclagem de água (por exemplo, uso de água reciclada em para lavar 
carros, para regar, etc.). 
[1] Nenhum 
[2] Programa em preparação (por exemplo, a seleção de dispositivos para consumir água de forma 
eficiente) 
[3] Programa na fase inicial de implementação (por exemplo, medição inicial do potencial de 
reciclagem de água) 
[4] A água reciclada é utilizada em sistemas de rega de jardins, cisternas de vasos sanitários e/ou 
arrefecimento ou na lavagem de carros. 

UIGM/4.2 

Existem controle e monitoramento do consumo de água com medidores independentes nos pontos 
estratégicos do campus (edifícios, zonas esportes, pontos de irrigação). 

RISU/8.2 

Existe controle de qualidade da água para consumo humano. RISU/8.3 

Existe um eficiente sistema de irrigação de jardins (gotejamento programado, microaspersão, 
irrigação noturna). 

RISU/8.5 

Existem sistemas para coleta de água da chuva e / ou reutilização de água utilizadas para regar 
jardins, lavar a frota de veículos, etc. 

RISU/8.6 

Os lavatórios e banheiros têm algum sistema de poupança de água (botões de pressão, detectores, 
etc.). Selecione um das seguintes opções: 
[1] Nenhum 
[2] Programa em preparação (por exemplo, a seleção de dispositivos para consumir água de forma 
eficiente) 
[3] Menos de 25% dos dispositivos de consumo de água eficientes instalados 
[4] Entre 25% e 50% dos dispositivos de consumo de água eficientes instalados 
[5] Entre 50% e 75% dos dispositivos de consumo de água eficientes instalados 
[6] Mais de 75% dos dispositivos de consumo de água eficientes instalados 

RISU-8.7 
UIGM/4.3* 

O uso de bebedores ou torneiras públicas para consumo de água é incentivado, a fim de reduzir a 
geração de resíduos de copos ou garrafas Plástico. 

RISU/8.8 

Os laboratórios possuem algum sistema de economia de água (circuitos de refrigeração fechada: 
destiladores de água) 

RISU/8.9 

Existe um sistema adequado para depurar ou reduzir a carga poluente das águas residuais 
produzidas no campus (devidamente registrado no regulador de água) 

RISU/8.4 

Selecione a opção que melhor descreva como as águas residuais são eliminadas: 
[1] Elas são despejadas sem tratamento nos cursos de água. 
[2] Elas são tratadas individualmente em tanques sépticos. 
[3] Um tratamento centralizado é realizado antes do descarte 
[4] Elas são tratadas para reaproveitamento 

UIGM/3.6 
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(continuação)  

Atividades de conscientização sobre poupança de água são realizadas no âmbito da própria 
universidade: informação impressa e web sobre o consumo de água, campanhas de conscientização 
sobre o direito uso da água, informação visível da conscientização sobre os pontos críticos de 
consumo, fala sobre a eficiência do uso da água nos laboratórios molhados, etc. 

RISU/8.10 

MOBILIDADE 

Existe um plano específico, eixo estratégico ou linha de ação no plano sustentabilidade / ambiente 
na mobilidade e acessibilidade na universidade 

RISU/9.1 

Ações foram desenvolvidas para reduzir a necessidade de deslocamento para a universidade, 
intercampus (tele-ensino ou teletrabalho) ou ordenar os horários de forma escalonada ou tornar o 
dia útil mais flexível, etc. 

RISU/9.2 

Foram desenvolvidas ações para a circulação de pedestres no campus, limitando o uso de veículos 
para certas áreas favorecendo o pedestre 

RISU/9.3 

Ações foram desenvolvidas para promover o uso de bicicletas: pistas de bicicleta no campus e 
conexão ao estacionamento de bicicletas externo e seguro; sistema empréstimo centro de apoio 
para uso de bicicletas, etc. 

RISU/9.4 

Acordos  foram desenvolvidos com empresas de transporte e / ou entidades e organismos públicos 
com competências na gestão de transporte coletivo para fornecer mais transporte público e / ou 
mais ecológico para a universidade ou oferecer preços mais vantajosos para o coletivo 
universidade 

RISU/9.5 

Existem ações de controle de estacionamento: políticas de redução; cobrando taxas de 
estacionamento; ações corretivas de estacionamento inadequado pela ocupação do veículo ou 
tipologia ou local de residência, etc. 

RISU/9.6 

São tomadas medidas para reduzir o impacto do veículo privado: ações para promover viagens 
compartilhadas, uso de veículos verdes (gás, elétrica ...) em frotas universitárias, etc. 

RISU/9.7 

Programa de transporte projetado para limitar ou diminuir a área de estacionamento no campus nos 
últimos 3 anos (de 2016 a 2018) Selecione uma opção que reflita o programa universitário atual em 
relação ao transporte projetado para limitar ou reduzir a área de estacionamento no campus.  
[1] Nenhum 
[2] Programa em fase de preparação 
[3] Programa que envolve uma redução de menos de 10% 
[4] Programa que envolve uma redução entre 10% e 30% 
[5] Programa que envolve uma redução de mais de 30% do estacionamento ou a restrição de 
mesmo 

UIGM/5.9* 

Selecione uma opção que reflita as iniciativas atuais da universidade em relação à disponibilidade 
de transporte para limitar ou reduzir o número de veículos particulares no campus. 
[1] Nenhum 
[2] Tarifas de estacionamento muito caras 
[3] Carros compartilhados 
[4] Estação de metrô / elétrico / autocarro no campus 
[5] Serviço de metrô / bonde / ônibus dentro do campus  

UIGM/5.10 

Ações de conscientização e participação da comunidade são realizadas Universidade sobre 
mobilidade: informação impressa e web sobre mobilidade; campanhas de sensibilização sobre 
transportes sustentáveis; treinamento em educação rodoviária e / ou condução ecológica; fórum de 
discussão e discussão tomada de decisão participativa sobre transporte, etc. 

RISU/9.8 

SENSIBILIZAÇÃO  

Existe um canal estável para apresentar e responder a sugestões, reclamações, etc. sobre questões 
ambientais e / ou sustentabilidade. 

RISU/2.1 

Existem comissões ou grupos de trabalho estáveis, com a participação de vários níveis e / ou 
serviços universitários, cujos resultados traduzem-se na implementação do programa ou política de 
sustentabilidade ou de qualquer uma das suas ações. 

RISU/2.2 
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(continuação)  

São realizadas pesquisas sobre sustentabilidade para a comunidade em geral  RISU/2.3 

Existem atividades extracurriculares de comunicação, sensibilização e conscientização das 
questões ambientais e sustentabilidade dentro da comunidade universitária ( qualquer escritório ou 
unidade universitária) 

RISU/2.4 

Existe um programa de voluntariado ambiental ou de sustentabilidade RISU/2.5 

Existem incentivos monetários (bolsas de estudo) para estudantes em atividades de 
sustentabilidade / meio ambiente. 

RISU/2.6 

Existem incentivos acadêmicos (reconhecimento de créditos) para estudantes que realizam 
atividades do tipo sustentabilidade / ambiente cursos, conferências, voluntariado 

RISU/2.7 

Existe oferta de participação da comunidade universitária em programas de caráter socioambiental 
externo à sua universidade. 

RISU/2.8 

São organizados cursos de extensão universitária sobre tópicos ambientais/sustentabilidade RISU/2.9 

Existem associações ou entidades não institucionais, formadas por estudantes ou outros membros 
da comunidade universitária, com atividades que priorizam a área  ambiental /sustentabilidade. 

RISU/2.10 

Existe um plano de ação ou atividades de treinamento em aspectos de sustentabilidade / ambiental 
do pessoal administrativo e técnico. 

RISU/2.11 

A universidade tem um protocolo ou ações específicas para promover eventos sustentáveis 
(congressos, conferências, festas, etc.) 

RISU/2.12 

 EDUCAÇÃO E PESQUISA  

Existe uma menção específica na política de sustentabilidade das atividades professores.  RISU/4.1 

Pelo menos 10% dos currículos acadêmicos das diferentes carreiras apresenta  a perspectiva da 
sustentabilidade. 

RISU/4.2 

Competências e / ou capacidades em sustentabilidade foram definidas explicitamente em matérias 
básicas em alguns cursos. 

RISU/4.3 

Existem cursos específicos de graduação ou pós-graduação (carreiras) sobre meio ambiente ou 
sustentabilidade. 

RISU/4.5 

Existem programas de pós-graduação (especializações, mestrados ou doutorados) específicos sobre 
meio ambiente e sustentabilidade. 

RISU/4.6 

São oferecidas opções para ênfase na sustentabilidade em algumas das carreiras ( disciplinas) RISU/4.7 

Existem estratégias de formação e atualização de professores para fortalecer a perspectiva 
ambiental e de sustentabilidade no ensino e nos planos de estudo. 

RISU/4.8 

Existe uma comissão ou grupo técnico responsável por aconselhar as coordenadorias na adaptação 
dos currículos para introduzir critérios de sustentabilidade 

RISU/4.9 

São realizados projetos de conclusão de curso ou trabalho de pós-graduação relacionado com 
sustentabilidade/meio ambiente 

RISU/4.10 

Existem disciplinas que utilizam o campus de forma sistemática para realização de práticas de 
ensino sobre o meio ambiente ou sustentabilidade. 

RISU/4.11 

Existe uma metodologia institucional padronizada para verificar se assuntos incorporam 
sustentabilidade 

RISU/4.12 

Existe uma ferramenta para avaliar a aprendizagem em sustentabilidade. RISU/4.13 

Há uma menção na política de pesquisa e transferência de tecnologia sobre sustentabilidade  RISU/5.1 

Existe um instituto, centro ou unidade de pesquisa interdepartamental específico de 
sustentabilidade 

RISU/5.2 

Existe um grupo de pesquisa específico sobre ambiente / sustentabilidade formalmente constituído RISU/5.3 

(continua)  
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Algum centro, instituto ou laboratório de pesquisa da universidade tem certificado em algum 
sistema de gestão ambiental 

RISU/5.4 

Os critérios relacionados à sustentabilidade são contemplados e priorizados na concessão de 
projetos de pesquisa financiados pela própria faculdade 

RISU/5.5 

Existe uma chamada específica da universidade de bolsas de estudo ou contratos de formação para 
investigadores sobre sustentabilidade ou meio ambiente 

RISU/5.6 

A Universidade tem participação em projetos de P&D nacionais ou internacionais Sustentabilidade RISU/5.7 

Algumas das empresas criadas em novos programas de promoção empresários, incubadoras ou 
parque científico, têm como atividade principais aquelas relacionadas ao meio ambiente e à 
sustentabilidade. 

RISU/5.8 

Existem estratégias para incentivar o uso do campus para realização de pesquisas sobre questões 
ambientais e sustentabilidade 

RISU/5.9 

Critérios de sustentabilidade e avaliação de impactos ambientais são considerados na aprovação de 
projetos de pesquisa e transferências de tecnologia 

RISU/5.10 

A universidade divulga para a  sociedade por meio de publicações, web e outras mídia os 
resultados de sua pesquisa de sustentabilidade. 

RISU/5.11 

Existem atividades no local para divulgação e socialização dos resultados da pesquisa em 
sustentabilidade. 

RISU/5.12 

A pesquisa é realizada para reconhecer, proteger e promover sistemas de construção conhecimento 
e culturas locais como fatores de sustentabilidade 

RISU/5.13 

CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

Existe um plano, documento ou guia com protocolos de ação para o introdução de critérios de 
sustentabilidade e justiça social no contratação de obras, serviços ou fornecimentos 

RISU/11.1 

As cláusulas de sustentabilidade são incluídas nos contratos de obras, serviços e suprimentos RISU/11.2 

Os servidores possuem formação/capacitação em contratação sustentável/sustentabilidade A3P/5.1.1* 

Existe um plano /programa de capacitação de servidores em contratação sustentável A3P/5.2.1* 

Treinamento, informação e/ou estratégias de conscientização são realizadas compra verde, 
comércio justo, compras responsáveis, etc., destinadas à comunidade universitária e ao público em 
geral. 

RISU/11.4 

(conclusão)  

Fonte: Guideline UI Green Metric Word University Ranking 2017, MMA/A3P, RISU (PORTELA, 2017). 
* adaptado para lista de verificação 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Prezado(a) participante: 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “UM ESTUDO SOBRE O NÍVEL DE 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: O CASO DE UMA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE 

ENSINO SUPERIOR”, desenvolvida por Maria Lúcia Dos Santos Coelho Silva como parte 

do Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública - PROFIAP, da 

Universidade Federal de São João del-Rei. 

1- O objetivo central deste estudo é realizar um diagnóstico ambiental da Universidade 
Federal de São João Del-Rei (UFSJ).  

2- Você está sendo convidado(a) para a entrevista por ser gestor responsável pelo setor  

3- “A sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, possuindo plena autonomia 
para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer 
momento. Você não será penalizado(a) de nenhuma maneira caso decida não consentir 
sua participação, ou desistir da mesma. Contudo, ela é muito importante para a execução 
da pesquisa.” 

4- “Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações prestadas, sendo 
toda a avaliação realizada de forma individual sem a presença de outros voluntários no 
local de entrevista.” 

5- “A qualquer momento, durante a pesquisa ou posteriormente, você poderá solicitar do 
pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser 
feito através dos meios de contato explicitados neste documento.” 

6- Neste projeto você será identificado(a) pelas iniciais de seu nome e cargo ocupado. A sua 
participação consistirá em responder a uma entrevista semiestruturada e tecer seus 
comentários a respeito do assunto, que poderá durar aproximadamente meia hora. 

7- As entrevistas serão transcritas e armazenadas em arquivos digitais, assim como os 
resultados, mas somente terão acesso às mesmas a pesquisadora e seu orientador.  

8- Ao final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo por pelo menos 5 anos. 

9- Os resultados gerais poderão ser divulgados em artigos científicos e na dissertação.  

10- Não haverá nenhum custo pela sua participação neste estudo.  

Por favor, sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta sobre este estudo. Se outras 
perguntas surgirem mais tarde, você poderá entrar em contato com os pesquisadores. 
Contato com o pesquisadora responsável: Maria Lúcia dos Santos Coelho Silva 
Email:lucinhacoelho@ufsj.edu.br Telefone: (32) 9.9932-0327 

Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e concordo 
em participar. Declaro que este documento foi elaborado em duas vias, rubricadas em todas 
as suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado a participar da pesquisa, ou por 
seu representante legal, assim como pelo pesquisador responsável, ou pela(s) pessoa(s) por 
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ele delegada (s). 

 
São João del-Rei, ________ de _______________________ de _____. 
 
_______________________________________  
Gestor  
  
_______________________________________  
Maria Lucia dos Santos Coelho Silva 
                                                  
 
Disponível em: https://ufsj.edu.br/cepes_cco/formularios.php  (adaptado) 
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APÊNDICE C -QUADRO CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE NAS 
LICITAÇÕES DA  UFSJ 

Grupo 1 – Objetos (Bens ou Serviços) sujeitos a normatização ambiental específica  
OBJETO  CRITERIOS AGU – Incluir no termo de referência  QUAN

T 
SUSTEN
T. 

Extintores de 
Incêndio 

Na execução dos serviços, a contratada deverá obedecer às 
disposições da Resolução CONAMA n° 340, de 25/09/2003, nos 
procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento 
e transporte das substâncias que destroem a camada de Ozônio – 
SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal 

03 - 

Eletro-eletrônicos Atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo 
I da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, só será 
admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente 
registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 
1981. 

10 2 

Ar condicionado Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA 
n° 267, de  4/11/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento 
que contenha ou faça uso de qualquer das Substâncias que destroem 
a camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de 
Montreal” 

4 1 

Serviços Nos termos do Decreto 7.746/12, a inserção da sustentabilidade em 
serviços contratados pela Administração Pública se dá por 
obrigação da contratada ou pela descrição do serviço em si, as 
previsões de sustentabilidade referem-se às condições em que foi 
prestado o serviço.  

16 7 

Material de 
Limpeza 

Atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo 
I da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, só será 
admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente 
registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 
1981. 

01 - 

Materiais 
Elétricos 

Atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo 
I da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, só será 
admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente 
registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 
1981. 

 
4 

 
1 

Tecnologia da 
Informação  

Observarão as orientações técnicas no que tange aos aspectos: de 
aderência a requisitos de sustentabilidade, de posicionamento da 
tecnologia, de ciclo de vida, de uso da linguagem, de usabilidade, 
entre outros, disponíveis no endereço eletrônico 
http://www.governoeletronico.gov.br/sispconteudo/nucleo-de-
contratacoesde-ti. 

2  

Lubrificante/ 
pilhas e baterias  

A contratada deverá efetuar o recolhimento e o descarte adequado 
do óleo lubrificante usado ou contaminado originário da 
contratação, bem como de seus resíduos e embalagens. 
A contratada deverá providenciar o adequado recolhimento das 
pilhas e baterias originárias da contratação, para fins de repasse ao 
respectivo fabricante ou importador, responsável pela destinação 
ambientalmente adequada. 

1  

 
 
 
(continua) 
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Veículos Só será admitida a oferta de veículo automotor que atenda aos 
limites máximos de ruídos fixados nas Resoluções CONAMA n° 1, 
de 11/02/1993, n. 08/1993, n. 17/1995, n° 272/2000 e n. 242/1998 e 
legislação superveniente e correlata. 
Só será admitida a oferta de veículo automotor que utilize o 
combustível renovável XXXX (etanol, gás natural veicular, 
biodiesel, eletricidade etc.), inclusive mediante tecnologia “flex”, 
nos termos da Lei n° 9.660, de 1998. 

1  

Grupo 2 – Objetos (Bens ) em geral 
Vestuário, peças 
para manutenção, 
água, sal, 
materiais para 
laboratório, 
material de 
expediente etc. 

Fabricação com material reciclado, biodegradável, atóxico, com 
madeira proveniente de reflorestamento  conforme ABNT NBR – 
15448-1 e 15448-2; Produtos que economizam água e energia, 
produtos educativos que levam à conscientização ambiental; que os 
bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima 
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain 
Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), 
cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados 
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

30 4 

Total  72 15 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa 
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APÊNDICE D - QUADRO RESULTADO FINAL  PROJETOS/PROGRAMAS COM 
BOLSAS  DO EDITAL 008/2017/UFSJ/PROEX - PIBEX 2018 

Título Categoria 
Nome do 

Coordenador 
Campus 

Área 
Temática 

Bolsas 
Alocadas 

AÇÃO AMBIENTAL - 
COLETA DE ÓLEO: 
PONTOS DE ENTREGA 
VOLUNTÁRIA (PEV) 

Projeto 
Gustavo Henrique 
Almeida 

PROAD 
Meio 

Ambiente 
1 

Percepção ambiental: o 
despertar de um olhar crítico 
para questão da degradação 
de solo e vegetação na região 
dos Campos das Vertentes - 
Fase III 

Projeto 
Sergio Gualberto 
Martins 

DEPEB 
Meio 

Ambiente 
1 

Popularização da diversidade 
microscópica dulcícola do 
campo das vertentes: Uma 
aproximação do senso 
comum à reflexão 
Biocêntrica voltada para 
microrganismos 

Projeto 
Andre Flavio 
Soares Ferreira 
Rodrigues 

DCNAT 
Meio 

Ambiente 
1 

PROJETO CAMINHOS 
SUSTENTÁVEIS 

Programa 
Mateus De 
Carvalho Martins 

DAUAP 
Meio 

Ambiente 
2 

Programa de arborização de 

ruas na cidade de Ouro 

Branco/MG 

Projeto 

Eliane Prado 

Cunha Costa Dos 

Santos 

DTECH 

 
Meio 

Ambiente 
1 

Programa de Fabricação de 

Sabão Ecológico usando óleo 

de fritura com incentivo a 

Educação Ambiental e a 

Cidadania 

Projeto 

Marcelo Da Silva 

Batista 

 

DEQUI 

 

Meio 
Ambiente 

1 

Ações em Saúde e Meio 

Ambiente: Esporotricose 

felina 
Projeto 

Beatriz Alves 

Ferreira 
CCO Meio 

Ambiente 
1 

Química Analítica para o 

Ensino Médio 
Projeto 

Julio Onesio 

Ferreira Melo 
DECEB Meio 

Ambiente 
1 

   Fonte:  Pibex 2018. Disponível em: <https://ufsj.edu.br/extensao/resumo_pibex_2018.php> Acesso:14/03/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

APÊNDICE E - QUADRO CURSOS DE GRADUAÇÃO/ UFSJ COM PERSPECTIVA 
DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

CURSOS DE GRADUAÇÃO  
CURSO DISCIPLINA PERPECTIVA 

SUSTENTABILI
DAD 

Administração Gestão Ambiental X 
Administração Gestão Ambiental X 
Arquitetura e Urbanismo Estudos Ambientais / Introdução ao Conforto 

Ambiental! 
X 

Artes Aplicadas Segurança No Trab. E Meio Ambiente X 
Ciência da Computação ---  

Biotecnologia 
Interação Homem e Meio Ambiente/ Sistemas 
Agropecuários Sustentáveis 

X 

Ciências Biológicas Bioética X 
Ciências Biológicas Bioética X 
Ciências Contábeis Contabilidade Ambiental OP X 
Ciências Econômicas Desenvolvimento Sustentável OP X 
Ciências Econômicas Desenvolvimento Sustentável OP X 
Comunicação Social - 
Jornalismo 

Tópico Variável em Comunicação e Meio 
Ambiente 

X 

Educação Física ---  
Educação Física ---  
Engenharia de Produção Ciências do Ambiente X 
Engenharia Elétrica Ciências do Meio Ambiente X 
Engenharia Elétrica Ciências do Meio Ambiente X 
Engenharia Mecânica Ciências do Ambiente X 
Engenharia Mecânica Ciências do Ambiente X 
Filosofia Filosofia e Educação Ambiental X 
Filosofia Filosofia e Educação Ambiental X 
Física ---  
Física ---  
Geografia Avaliação de Impactos Ambientais X 
Geografia Licenciatura Educação Ambiental X 
História ---  
História ---  
Letras – Português ---  
Letras – Língua Inglesa e suas 
Literaturas 

---  

Matemática ---  
Medicina ---  
Música ---  
Pedagogia Educação Ambiental X 
Psicologia Psicologia Ambiental X 
Química ---  
Química ---  
Teatro ---  
Teatro ---  

Zootecnia 
Gestão Ambiental/Integração lavoura, pecuária 
e sustentabilidade 

X 

Engenharia Civil Meio Ambiente e Gestão para sustentabilidade X 
Engenharia de Bioprocessos Meio Ambiente e Gestão para Sustentabilidade X 
Engenharia de 
Telecomunicações 

Meio Ambiente e Gestão para Sustentabilidade X 

Engenharia Mecatrônica Meio Ambiente e Gestão para Sustentabilidade X 
Engenharia Química Meio Ambiente e Gestão para Sustentabilidade X 

(continua)   
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Bioquímica Meio Ambiente E Saúde OP X 
Enfermagem ---  
Farmácia Meio Ambiente e Saúde OP X 
Medicina Meio Ambiente e Saúde OP X 

Engenharia Agronômica 
Recuperação de Ecossistemas Florestais 
Degradados 

X 

Engenharia de Alimentos ---  
Engenharia Florestal Estudos de Impactos Ambientais X 
Interdisciplinar em Biossistemas ---  
Administração Publica (EAD) Gestão Ambiental e Sustentabilidade X 
Filosofia (EAD) ---  
Matemática (EAD) Educa. Na Diversid. E Meio Ambiente X 
Pedagogia (EAD) Educação ambiental X 
TOTAL:                         56 36 64,28% 
Fonte: elaborado pela autora dados disponíveis em:< https://ufsj.edu.br/proen/cursos_de_graduacao.php> Acesso em:21/03/2019 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A - INSTRUMENTO DE INDAGACIÓN DE LOS 11 ÁMBITOS DE RISU 

Ámbito 1 -  Política de Sostenibilidad 

Número 
del 
indicador 

 

Indicador 

1.1 Existe un documento que defina la política que la Universidad pretende 
desarrollar en el ámbito de la sustentabilidad/ambiente. 

1.2 Las políticas y acciones de sustentabilidad/ambiente están integradas en el 
plan estratégico o de desarrollo institucional de la universidad. 

1.3 Existe una autoridad universitaria responsable de la implementación de la 
política y/o acciones de sustentabilidad/ambiente. 

1.4 Existe una unidad, oficina o servicio de carácter técnico-administrativo con 
dedicación exclusiva para los temas de sustentabilidad/ambiente. 

1.5 Existe, al menos, un técnico/profesional vinculado laboralmente con la 
universidad, dedicado exclusivamente a temas de sustentabilidad/ambiente. 

1.6 La unidad, oficina o servicio de sustentabilidad/ambiente dispone de 
presupuesto propio para realizar actividades o inversiones en esta materia. 

1.7 La organización de la acción ambiental y/o por la sustentabilidad en su 
universidad corresponde con: un conjunto de acciones aisladas o un plan 
de acción ambiental o sistema integral de sustentabilidad. 

1.8 Están involucrados en el diseño e implementación de las políticas 
ambientales o de sustentabilidad los docentes, estudiantes y 
administrativos. 

1.9 Existe un órgano o comité de participación y seguimiento de las políticas 
de sustentabilidad/ambiente, en el que estén representados docentes, 
estudiantes y administrativos. 

1.10 Existe una estrategia de comunicación del plan de sustentabilidad/ambiente 
a toda la comunidad universitaria y agentes externos. 

1.11 Dentro del plan de la acción ambiental/sustentabilidad existe un objetivo o 
punto para evaluar el impacto ambiental que genera la universidad de forma 
global. 

1.12 Existen indicadores de seguimiento y evaluación del plan de la acción 
ambiental /sustentabilidad. 

1.13 Se han incluido indicadores de seguimiento relacionados con el impacto 
ambiental dentro de proyectos con los que se financia la universidad. 

1.14 La universidad ha realizado algún estudio de impacto ambiental de sus 
actividades de modo integral (cubriendo todas sus actividades o todos los 
elementos de impacto como la energía, agua, residuos, etc.) o de modo 
parcial (porque se refiera sólo a parte de sus actividades o de los elementos 
de impacto). 

1.15 Participa la universidad en Redes universitarias relacionadas con 
sustentabilidad/ambiente) 

(continua)  
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Ámbito 2 - Sensibilización y participación 

2.1 Existe un canal estable para presentar y responder sugerencias, quejas, 
etc. sobre temas ambientales y/o de sustentabilidad. 

2.2 Existen comisiones o grupos de trabajo estables, con participación de los 
diversos estamentos y/o servicios universitarios, cuyos resultados se 
traducen en la implementación del programa o política de sustentabilidad 
o de alguna de sus acciones. 

2.3 Se realizan encuestas sobre sustentabilidad en general a la comunidad 
universitaria 

2.4 Se realizan actividades extracurriculares de comunicación, sensibilización 
y concienciación sobre temas de ambiente y sostenibilidad dentro de la 
comunidad universitaria desde alguna oficina o unidad de la universidad 

2.5 Existe un programa de voluntariado ambiental o de sustentabilidad 

2.6 Existen incentivos monetarios (becas) para estudiantes que realizan 
actividades de sustentabilidad/ambiente. 

2.7 Existen incentivos académicos (reconocimiento de créditos) para 
estudiantes que realizan actividades de sustentabilidad/ambiente tipo 

2.8 Existe oferta de participación de la comunidad universitaria en programas 
de carácter socioambiental externos a su universidad. 

2.9 Se organizan cursos de extensión universitaria de temática ambiental o de 
sustentabilidad. 

2.10 Existen asociaciones o entidades no institucionales, formadas por 
estudiantes u otros miembros de la comunidad universitaria, con 
actividades de temática prioritariamente ambiental o de sustentabilidad. 

2.11 Existe un plan de acción o actividades de formación en aspectos de 
sustentabilidad/ambiental del personal administrativo y técnico. 

2.12 La universidad cuenta con un protocolo específico o actuaciones para 
promover eventos sustentables (congresos, jornadas, fiestas, etc.) 

Ámbito 3 - Responsabilidad Socioambiental 

3.1 Su universidad cuenta con programas permanentes y continuados de 
vinculación con proyectos de colaboración con gobiernos y 
administraciones nacionales, regionales o locales en materia de medio 
ambiente y sostenibilidad. 

3.2 Su universidad cuenta con programas permanentes y continuados de 
vinculación con proyectos de colaboración con el sector empresarial del 
entorno en materia de ambiente y sostenibilidad. 

3.3 Su universidad cuenta con programas permanentes y continuados de 
vinculación con proyectos de colaboración con otras organizaciones no 
gubernamentales en materia de ambiente y sostenibilidad 

3.4 Existen programas de intervención para contribuir a la solución de 
problemas de sustentabilidad en comunidades 

3.5 Su universidad cuenta con programas permanentes y continuados en las 
siguientes temáticas de responsabilidad social y vinculación con la 
sociedad. 

3.5a Salud laboral y prevención de riesgos. 
3.5b Políticas de atención e integración de la discapacidad. 
3.5c Programas de equidad de género 
(continua)  
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3.5d Políticas de integración de grupos minoritarios. 
3.5e Programas de voluntariado social. 
3.5f Programas culturales de extensión universitaria. 
3.5g Transparencia y rendición de las cuentas. 
3.6 Existe un plan específico, eje estratégico o plan de acción de 

responsabilidad social que ha sido aprobado por alguna autoridad u órgano 
universitario 

3.7 Existe una unidad o persona responsable de promover, coordinar y rendir 
cuentas de las acciones de responsabilidad social desarrolladas en la 
universidad. 

3.8 Se elabora memorias o documento de rendición de cuentas memorias de 
actividades, informes de cursos académicos que identifiquen los logros y 
avances alcanzados en la institución en los temas de responsabilidad social 
y/o sustentabilidad y que estén a disposición pública. 

3.9 Existe algún órgano consultivo en el que están representados los diferentes 
grupos de la comunidad universitaria y cuya misión sea la evaluación y/o 
seguimiento 
de las actividades de responsabilidad social. 

3.10 Existe un plan de comunicación/difusión de las políticas y acciones 
concretas de responsabilidad social de la Universidad 

Ámbito 4 - Docencia 
4.1 Existe en la política de sustentabilidad mención expresa a las actividades 

docentes. 
4.2 Se incorpora al menos en el 10% de los currículos académicos de las 

distintas carreras la perspectiva de la sustentabilidad. 
4.3 Se han definido de manera explícita competencias y/o capacidades 

transversales básicas en sustentabilidad en algunas carreras. 
4.4 En algunas carreras de temática no ambiental se han incluido de forma 

específica contenidos sobre sustentabilidad adaptados al contexto de la 
carrera. 

4.5 Existen programas de grado o pregrado (carreras profesionales) específicas 
sobre medio ambiente o sustentabilidad. 

4.6 Existen programas de posgrado (especializaciones, maestrías o doctorados) 
específicos sobre medio ambiente y sustentabilidad. 

4.7 Existen opciones de énfasis en sustentabilidad en algunas de las carreras 
que se ofertan. 

4.8 Existen estrategias de formación y actualización de docentes para fortalecer 
la perspectiva ambiental y de sustentabilidad en la docencia y en los planes 
de estudio. 

4.9 Existe alguna comisión o grupo técnico encargado de asesorar a los centros 
en la adaptación de los currículos para introducir en ellos criterios de 
sustentabilidad. 

4.10 Se realizan proyectos de fin de carrera o trabajos de posgrado relacionados 
con la sustentabilidad en la universidad 

4.11 Hay asignaturas que utilizan el campus de forma sistemática para la 
realización de prácticas docentes sobre medio ambiente o sustentabilidad. 

4.12 Existe una metodología institucional estandarizada para verificar que 
asignaturas incorporan la sustentabilidad 

(continua)  
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4.13 Existe una herramienta para evaluar el aprendizaje en sustentabilidad. 
Ámbito 5 - Investigación y transferencia 

5.1 Existe en la política de sustentabilidad mención expresa a la investigación 
y transferencia de tecnología 

5.2 Existe algún instituto, centro o unidad interdepartamental de investigación 
específica de sustentabilidad 

5.3 Existe algún grupo de investigación específico sobre 
ambiente/sustentabilidad formalmente constituido 

5.4 Algún centro, instituto o laboratorio de investigación de la universidad se 
han certificado en algún sistema de gestión ambiental 

5.5 Se contemplan y priorizan criterios relacionados con la sustentabilidad en 
la concesión de proyectos de investigación financiados por la propia 
universidad 

5.6 Existe alguna convocatoria específica de la universidad de becas o 
contratos de formación de investigadores sobre sustentabilidad o medio 
ambiente 

5.7 Se ha participado en proyectos nacionales o internacionales de I+D sobre 
sustentabilidad. 

5.8 Alguna de las empresas creadas en programas de promoción de nuevos 
emprendedores, incubadoras o parque científico, tienen como actividad 
principal las relacionadas con el medio ambiente y la sustentabilidad. 

5.9 Existen estrategias para incentivar la utilización del campus para la 
realización de investigaciones sobre temas ambientales y de sustentabilidad 

5.10 Se consideran criterios de sustentabilidad y evaluación del impacto 
ambiental en la aprobación de los proyectos de investigación y 
transferencia de tecnología 

5.11 La Universidad divulga en la sociedad mediante publicaciones, web y otros 
medios los resultados de sus investigaciones sobre sustentabilidad. 

5.12 Se organizan actividades presenciales de divulgación y socialización de los 
resultados de la investigación sobre sustentabilidad. 

5.13 Se investiga para reconocer, proteger y promover sistemas de construcción 
de conocimientos, saberes y culturas locales como factores de 
sustentabilidad 

Ámbito 6 - Urbanismo y Biodiversidad 
6.1 La planificación urbanística de la universidad considera criterios de 

sustentabilidad/ambientales y de conservación de la biodiversidad 
6.2 Existe un plan o documento de criterios para la construcción o 

remodelación de edificios con criterios de sustentabilidad 
6.3 Existe un plan específico, eje estratégico o línea de acción del plan de 

sustentabilidad/ ambiental sobre la gestión de jardines, zonas verdes y la 
promoción de la biodiversidad. 

6.4 Existe un responsable técnico de la gestión de jardines, zonas verdes y 
biodiversidad 

6.5 La universidad tiene alguna instalación enfocada a la investigación y 
difusión de la biodiversidad como: museo de historia natural, jardín 
botánico, reservas naturales protegidas, fincas o estaciones 
experimentales/demostrativas, etc. 

 
(continua) 
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6.6 Se realizan acciones de sensibilización y participación de la comunidad 
universitaria sobre biodiversidad: identificación de especies (rótulos y neles 
interpretativos de la biodiversidad en los campus, huertos en los campus, etc. 

6.7 Se prioriza el uso de la energía solar pasiva (ventilación, iluminación 
natural, captación pasiva...) tanto en la ubicación como en el diseño de los 
edificios 

Ámbito 7 - Energía 
7.1 Existe un plan específico, eje estratégico o línea de acción del plan de 

sustentabilidad/ambiental sobre energía, que incluya aspectos relacionados 
con el alumbrado (interior y exterior), la climatización (frío y calor) y/o 
energías renovables 

7.2 Existe un sistema de control del consumo de energía con medidores 
independientes en los edificios del campus 

7.3 Se realizan diagnósticos y/o auditorías energéticas en los edificios que 
incluyen: seguimiento de consumos, análisis y revisión de las potencias 
contratadas de los diferentes suministros, análisis de los hábitos de 
consumo de los usuarios y propuestas de actuaciones. 

7.4 Se han firmado convenios con instituciones locales, regionales o estatales 
como institutos energéticos o empresas del sector para la realización de 
actuaciones de mejora de eficiencia energética 

7.5 Se han realizado mejoras energéticas en la estructura externa o en el interior 
de los edificios (sustitución de aislamientos en ventanas, colocación de 
sistemas para minimizar la entrada de calor, mejora de aislamientos, 
sustitución de aires acondicionados por otras más eficientes, incorporación 
de equipos de eficiencia, energética, etc.) 

7.6 Se han desarrollado planes y/o medidas de reducción del consumo en 
iluminación en el interior y exterior de los edificios (luminarias de bajo 
consumo, detectores de presencia, etc.) 

7.7 Existe un sistema de gestión centralizado (automatizado) del control de la 
iluminación y/o aire acondicionado 

7.8 Se han desarrollado mejoras de la tecnología de las instalaciones de 
climatización (calefacción y refrigeración). 

7.9 Se dispone, de alguna instalación de energía renovable (solar térmica, 
fotovoltaica, eólica, geotérmica, calderas de biomasa, etc.) 

7.10 Se realizan actividades de sensibilización y concienciación sobre el ahorro 
energético o las energías renovables dentro del ámbito de la propia 
universidad: información impresa y web sobre energía, campañas de 
sensibilización sobre ahorro energético y cambio climático, foro de debate 
y discusión participativo para la toma de decisiones sobre energía y cambio 
climático, etc. 

Ámbito 8 - Agua 
8.1 Existe un plan específico, eje estratégico o línea de acción del plan de 

sustentabilidad/ambiental sobre agua, que incluya aspectos de ahorro en 
agua, sanidad para consumo humano, riego y gestión de aguas residuales. 

8.2 Se realiza un control y seguimiento del consumo de agua con medidores 
independientes en los puntos estratégicos del campus (edificios, zonas 
deportivas, puntos de riego). 

8.3 Se realiza un control de la calidad del agua para consumo humano. 
 
(continua) 
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8.4 Existe un sistema propio de depuración o de reducción de la carga 
contaminante de las aguas residuales producidas en el campus, 
(debidamente inscrito ante la entidad reguladora del agua) 

8.5 Existe un sistema eficiente de riego de jardines (goteo programado, 
microaspersión, riego nocturno). 

8.6 Existen sistemas de captación de aguas pluviales y/o reutilización de aguas 
sanitarias para el riego de jardines, lavado de la flotilla vehicular, etc. 

8.7 Los lavamanos y servicios sanitarios tienen algún sistema de ahorro de agua 
(pulsadores, detectores, etc.) 

8.8 Se fomenta el uso de bebedores, fuentes o grifos públicos para el consumo 
de agua con el fin de reducir la generación de residuos de vasos o botellas 
de plástico. 

8.9 Los laboratorios disponen de algún sistema de ahorro de agua (circuitos de 
refrigeración cerrados: destiladores de agua) 

8.10 Se realizan actividades de sensibilización y concienciación sobre el ahorro 
de agua dentro del ámbito de la propia universidad: información impresa y 
web sobre consumo de agua, campañas de sensibilización sobre el correcto 
uso del agua en la universidad, información visible de sensibilización en 
los puntos críticos de consumo, charlas de eficiencia de uso de agua en los 
laboratorios húmedos, etc. 

Ámbito 9 - Movilidad 
9.1 Existe un plan específico, eje estratégico o línea de acción del plan 

sustentabilidad/ambiental sobre movilidad y accesibilidad en la universidad 
9.2 Se han desarrollado actuaciones para reducir la necesidad de 

desplazamiento a la universidad, intercampus (teleenseñanza o teletrabajo) 
o bien ordenar escaladamente los horarios o flexibilizar la jornada laboral,etc. 

9.3 Se han desarrollado acciones para peatonalizar el campus, limitando el uso 
de vehículos a determinadas áreas favoreciendo al peatón 

9.4 Se han desarrollado acciones para el fomento del uso de la bicicleta: carriles 
bici en el campus y conexión con externos, o a la bicicleta, etc. 

9.5 Se han desarrollado acuerdos o convenios con empresas de transporte y/o 
entidades y organismos públicos con competencias en la gestión del 
transporte colectivo para dotar de más transporte público y/o más ecológico 
a la universidad u ofrecer precios más ventajosos para el colectivo 
universitario. 

9.6 Existen actuaciones de control de estacionamiento/aparcamiento: políticas 
e plazas por ocupación del vehículo o tipología o lugar de residencia, etc. 

9.7 Se realizan acciones para reducir el impacto derivado del vehículo privado: 
acciones para promover viajes compartidos, utilización de vehículos verdes (a 
gas, eléctricos...)flotas universitarias, etc. 

9.8 Se realizan acciones de sensibilización y participación de la comunidad 
universitaria sobre movilidad: información impresa y web sobre movilidad; 
campañas de sensibilización sobre transporte sostenible; formación sobre 
educación vial y/o conducción ecológica; foro de debate y discusión  
participativo para la toma de decisiones sobre el transporte, etc. 

Ámbito 10 - Residuos 
10.1 Existe un sistema de información y seguimiento de residuos sólidos por 

tipo y cantidad. 
(continua) 
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10.2 Existe un protocolo de actuación en materia de separación de residuos 
peligrosos que tiene efecto en todos los laboratorios, centros o unidades 
productoras 

10.3 Existe una unidad responsable de los residuos peligrosos o forman parte de 
las actuaciones de la unidad de sustentabilidad/ ambiente. 

10.4 Existe un plan de emergencia ambiental ante posibles accidentes 
relacionado con residuos peligrosos 

10.5 La gestión de residuos peligrosos (químicos, biológicos y radioactivos) 
incluye el manejo adecuado. 

10.6 La gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y 
acumuladores, incluye un manejo adecuado. 

10.7 Se realizan procesos de minimización, separación y manejo adecuado de 
los residuos orgánicos provenientes de cafeterías, residencias universitarias 
y podas de jardines. 

10.8 Se realizan procesos de minimización, recogida selectiva y manejo 
adecuado de los residuos valorizables (papel, cartón, plástico, vidrio, metal 
y similares). Indicar cuáles. 

10.9 Se realizan procesos de minimización, recogida selectiva y manejo 
adecuado de los residuos de cartuchos de tinta, tóners, marcadores de 
pizarra. 

10.10 Existe un plan de minimización, manejo y gestión de residuos en la obra de 
construcción o remodelación, así como su correcta gestión. 

10.11 Se realizan actividades de sensibilización y concienciación sobre la 
reducción, recogida selectiva y gestión de residuos, peligroso o urbanos, 
dentro del ámbito de la propia universidad: información impresa y web, 
carteles indicativos para recogida selectiva, campañas de reducción y 
separación de residuos en la universidad, información sobre la ubicación 
de los puntos de recogida (mapa de contenedores, web con ubicación de 
papeleras y contenedores, etc.), charlas, talleres de reciclaje, jornadas, etc. 

Ámbito 11 - Contratación responsable 
11.1 Existe un plan, documento o guía con protocolos de actuación para la 

introducción de criterios de sustentabilidad y justicia social en la 
contratación de obras, servicios o suministros 

11.2 Se realiza un seguimiento de las cláusulas de sustentabilidad incluidas en 
los contratos de obras, servicios y suministro 

11.3 Se promueven contrataciones y compras que siguen criterios de comercio 
justo e inclusión social (contratación de discapacitados, etc.) 

11.4 Se realizan estrategias de formación, información y/o sensibilización sobre 
compra verde, comercio justo, compra responsable, etc., dirigidos a la 
comunidad universitaria y público en general. 

11.5 Existen planes de reducción o compensación de emisiones de gases de 
efecto invernadero, tipo conservación y reforestación, bonos certificados, 
etc. 

(conclusão)  
Fonte: Portela (2017). 
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ANEXO B - UI GREEN METRIC WORD UNIVERSITY RANKING 2017 
QUESTIONNAIRE (CRITERIA AND INDICATORS) 

 
 
There are six main categories in the questionnaire which consist of setting and infrastructure (SI), 
energy and climate change (EC), waste (WS), water (WR), transportation (TR) and education (ED). 
These categories are divided into several sections and the detailed explanations of the questions are 
as follow: 
1. Setting and Infrastructure (SI) 
The campus setting and infrastructure information will provide the basic information of the 
university consideration towards green environment. This indicator also shows whether the campus 
deserves to be called a Green Campus. The aim is to trigger the participating universities to provide 
more spaces for greenery and to safeguard the environment, as well as develop of sustainable 
energy. 
1.1. Type of higher education institution 
Please select one of the following options: 
[1] Comprehensive 
[2] Specialized higher education institution 
1.2. Climate 
Please select one of the following options that clearly describes the climate in your region: 
[1] Tropical wet 
[2] Tropical wet and dry 
[3] Semiarid 
[4] Arid 
[5] Mediterranean 
[6] Humid subtropical 
[7] Marine west coast 
[8] Humid continental 
[9] Subarctic 
1.3. Number of campus sites 
Please state the number of separate locations in which your university has buildings for academic 
purposes. For example, if your university has some campuses in different districts, towns or cities 
which are separated from the main campus, please state the total number of university locations. 
To answer questions below please note that if you have more than one campus sites, please select 
an option(s) that best describes those sites. 
1.4. Main Campus Setting 
Please select one of the following options: 
[1] Rural 
[2] Suburban 
[3] Urban 
[4] In city center 
[5] High rise building area 
1.5. Total main campus area (m2) 
Please state the total areas of your campus(es) (in square meters). It is expected that the total area 
counted are only those in which academic activities are conducted. Forest and fields and other areas 
can only be counted if they are used for academic purposes. 
1.6. Total main campus ground floor area of buildings (m2) 
The green area of your university will be calculated from the percentage of green area of your 
university. Please provide information of the area occupied by buildings, by providing the total area 
of the ground floor part of your university buildings. 
1.7. Total main campus buildings area (m2) 
Please provide information of the area occupied by buildings, by providing the total floor area of your 
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university buildings in your main campus. 
1.8. Total main campus smart building area (m2) 
Please provide the information of the total area (including ground floor and other floors) of your 
university smart buildings. A smart building should be equipped with energy efficient tools. Smart 
building achievement is a measurement of useful building services which make occupants productive 
(e.g. illumination, thermal comfort, air quality, physical security, sanitation, etc.). Smart buildings 
should be establishedat the lowest cost and generate beneficial environmental impact over the 
building lifecycle. 
1.9. Total parking area (m2) 
Please provide the information of the total parking area in your university. You can validate this by 
using google maps. 
1.10. Area on campus covered in forest vegetation 
Please provide the percentage of the area on campus covered in vegetation in the form of forest (a 
large area covered mainly with big-trees, a large number or dense mass of vertical, and undergrowth 
for conservation purposes), owned by campus, to the total campus area. 
1.11. Area on campus covered in planted vegetation 
Please provide the percentage of the area on campus covered in planted vegetation (including lawns, 
gardens, green roofs, internal planting; for vegetation purposes) to the total campus area. 
1.12. Total area on campus for water absorption besides forest and planted vegetation (m2) 
Please provide the percentage of non-retentive surfaces (eg. earth, grass, concrete block, etc.) on 
your campus for water absorption as a percentage to the total site area. A larger water absorption 
area is desirable. 
1.13. Number of students 
a. Total Number of Regular Students 
The total number of students (full time and part time) registered, as regular and online students, at 
your university. If your university has calculated the Effective Full Time Students (EFTS) number, you 
arewelcome to submit this number. 
b. Total Number of Online Students 
The total number of students registered as online students only, at your university. 
1.14. Number of academic and administrative staff 
Please state the total number of lecturers and administrative staff working in your university. 
1.15. University budget for sustainability effort 
Please provide the percentage calculation of the environment and sustainability budget to the total 
university budget. 
2. Energy and Climate Change (EC) 
The university’s attention to the use of energy and climate change issues is the indicator with the 
highest weighting in this ranking. In our questionnaire we define several indicators for this particular 
area of concern, i.e. energy efficient appliances usage, the implementation of smart 
buildings/automation buildings/intelligent buildings, renewable energy usage policy, total electricity 
use, energy conservation programs, elements of green buildings, climate change adaptation and 
mitigation programs, greenhouse gas emission reductions policy and carbon footprint. Within these 
indicators, the university is expected to increase their efforts in energy efficiency in their buildings 
and to care more about nature and energy resources. 
2.1. Energy efficient appliances usage are replacing conventional appliances 
Energy efficient appliances usages are replacing conventional appliances. This also includes the use of 
energy efficient appliances/lighting fixtures (e.g. the use of energy star-rating for electronic devices, 
LED light bulbs). 
Please select one of the following options: 
[1] None 
[2] Less than 20% 
[3] 20% - 40% 
[4] 40% - 60% 
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[5] 60% - 80% 
[6] 80% - 100% 
2.2. Smart Building program implementation 
Please provide the stage of smart building implementation in your university. This is defined as the 
existence of formalized efforts in applying the program in order to accommodate all energy efficient 
appliances usage. Please select one of the following options: 
[1] None 
[2] Program in preparation (e.g. Feasibility Study or Detailed Engineering Design phase) 
[3] Program in initial implementation (e.g. Builder already appointed) 
[4] Implemented in less than 30% of the total building area 
[5] Implemented in between 30% - 70% of the total building area 
[6] Implemented in more than 70% of the total building area 
Smart Building can be defined as the use of networked technology, embedded within architecture to 
monitor and control elements of the architecture for exchange of information between users, 
systemsand buildings. 
2.3. Renewable energy produce on campus per year 
Please select one or more of the following alternative energy sources used in your campus and 
please provide the capacity of the energy produced in Kilo Watt: 
[1] None 
[2]Bio Diesel   (provide capacity in Kilo Watt) 
[3] Clean Biomass (provide capacity in Kilo Watt) 
[4] Solar Power  (provide capacity in Kilo Watt) 
[5] Geothermal   (provide capacity in Kilo Watt) 
[6] Wind Power  (provide capacity in Kilo Watt) 
[7] Hydropower  (provide capacity in Kilo Watt) 
[8] Combine Heat and Power (provide capacity in Kilo Watt) 
2.4. Electricity usage per year 
Please provide the total energy used in the last 12 months in your entire university (in Kilo Watt Hour 
or KWH) for all purposes such as lighting, heating, cooling, running university laboratories, etc. 
2.5. Ratio of renewable energy production towards total energy usage per year 
Please provide the ratio of renewable energy production towards total energy usage per year Please 
select one of the following options: 
[1] None 
[2] Less than 20% 
[3] 20% - 40% 
[4] 40% - 60% 
[5] 60% - 80% 
[6] 80% - 100% 
2.6. Elements of green building implementation as reflected in all construction and renovation 
policies 
Please provide information on the elements of green building implementation as reflected in the 
construction and renovation policies in your university. Please select one or more that apply from the 
following list: 
[1] None. Please select this option if there is no green building implementation in your university. 
[2] Natural Ventilation. Please select this option if natural ventilation is used in your university for 
air circulation purposes. 
[3] Full-Day Natural Lighting. Please select this option if natural light is encouraged for daily source 
of lighting during the day time whenever possible. 
[4] Existence of a building energy management system. Please select this option if your university 
has a building energy management system. 
[5] Existence of Green Building. Please select this option if your university has implemented green 
building practices. 
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2.7. Greenhouse gas emission reduction programs 
Please select a condition which reflects the current condition of your university in providing formal 
programs to reduce greenhouse gas emissions from the following options: 
[1] None 
[2] Program in preparation 
[3] Program in initial implementation 
[4] Program implemented in HVAC System / Refrigerator / Laboratory Gases 
(Heat, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration) 
2.8. Please provide total carbon footprint (CO2 emission in the last 12 months, in metric tons) 
Please provide the total carbon footprint of your university. Please exclude carbon footprint from 
flights and secondary carbon sources such as dishes and clothes. You can use the carbon footprint 
calculator from www.carbonfootprint.com as the standard for carbon footprint calculation, please 
visit the website to see elements of carbon footprint that you can count. 
For an example of how to calculate your university carbon footprint please refer to the appendix 2. 
3. Waste (WS) 
Waste treatment and recycling activities are major factors in creating a sustainable environment. The 
activities of university staff and students on campus will produce a lot of waste; therefore, some 
recycling and waste treatments programs should be among the concern of the university, i.e. 
recycling program, toxic waste recycling, organic waste treatment, inorganic waste treatment, 
sewerage disposal, policies to reduce the use of paper and plastic oncampus. 
3.1. Policy to reduce the use of paper and plastic on campus 
Please select one or more which best reflects the current condition of your university in establishing 
formal policy to reduce the use of paper and plastic from the following options: 
[1] None 
[2] Double sided-printing policy program 
[3] Use of tumblers 
[4] Use of reusable bags 
[5] Print only when necessary 
3.2. Recycling program for university waste 
Please select a condition which reflects the current condition of your university policy led efforts to 
encourage staff and students to recycle waste, from the following options: 
[1] None 
[2] Partial (less than 25% of waste) 
[3] Partial (25% - 50% of waste) 
[4] Extensive (more than 50% of waste) 
3.3. Toxic waste handled 
Please select a condition which reflects the current condition of how your university handles toxic 
wastes. The handling process includes whether toxic wastes are dealt separately, for example, by 
classifying and handling them over to a third party or certified handling companies. Please select one 
of the following options: 
[1] Not managed 
[2] Partly contained and inventoried 
[3] Completely contained, inventoried and handled 
3.4. Organic waste treatment 
The method of organic waste (e.g. garbage, discarded vegetable and plant matter) treatment in your 
university. Please select an option that best describes your university’s overall treatment of the bulk 
oforganic waste: 
[1] Open dumping 
[2] Partly composted 
[3] Partly composted and compost used 
[4] Fully composted, compost used 
[5] Fully composted, compost used internally and externally 
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3.5. Inorganic waste treatment 
Please describe the method of inorganic waste (e.g. rubbish, trash, discarded paper, plastic, metal, 
etc.) treatment in your university. Please select an option that best describes your university’s overall 
treatment of the bulk of the inorganic waste: 
[1] Burned in open area 
[2] Taken off campus to a dump site 
[3] Partially recycled (less than 50%) 
[4] Fully recycled (more than 50%) 
3.6. Sewerage disposal 
Please describe the primary method of sewerage treatment in your university. Please select an 
option that best describes how the bulk of the sewerage is disposed: 
[1] Disposed untreated into waterways 
[2] Treated individually in septic tanks 
[3] Centralized treatment before disposal 
[4] Treatment for recycling 
4. Water (WR) 
Water use in campus is another important indicator in the UI GreenMetric. The aim is to encourage 
universities to decrease water usage, increase conservation programs, and protect the habitants. 
Water conservation programs, water recycling programs, water efficient appliances usage, and 
treated water usage are among the criteria. 
4.1. Water conservation program implementation 
Please select a condition describing your current stage in the program, which has a systematic and 
formalized program that supports a water conservation program (e.g. for lakes and lake 
management 
systems, rain harvesting systems, water tanks) in your university, from the following options: 
[1] None 
[2] Program in preparation (e.g. Feasibility Study and promotion) 
[3] Program in initial implementation (e.g. initial measurement of potential water conserved) 
[4] Implemented in Rain Harvesting Systems 
[5] Implemented in Ground Water Tanks 
[6] Implemented in Lakes or Ponds 
4.2. Water recycling program implementation 
Please select a condition which reflects the current condition of your university in establishing formal 
policies for water recycling programs (e.g. the use of recycled water for toilet flushing, car washing, 
watering plants, etc). Please select an option that describes the current stage of your program : 
[1] None 
[2] Program in preparation (e.g. water efficient appliances selection priority are identified) 
[3] Program in initial implementation (e.g. initial measurement of potential water recycle) 
[4] Recycled water is used for garden sprinkler systems 
[5] Recycled water is used for toilet flushing 
[6] Recycled water is used for the cooling system and/or car wash 
4.3. Water efficient appliance usage 
Water efficient appliance usages are replacing conventional appliances. This also includes the use of 
water efficient appliances (e.g. using censored/automated hand washing taps, high efficient toilet 
flush,etc). Please select one of the following options: 
[1] None 
[2] Program in preparation (e.g. water efficient appliances selection priority have been identified) 
[3] Less than 25% water efficient appliances installed 
[4] 25%-50% water efficient appliances installed 
[5] 50%-75% water efficient appliances installed 
[6] More than 75% water efficient appliances installed 
4.4. Piped water consumed 
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Please indicate the percentage of Piped water consumed (e.g. rain water tank source) from the 
utility or piped water system compared to all water sources in your university. 
5. Transportation (TR) 
Transportation systems play an important role in the carbon emission and pollutant levels in 
universities. Transportation policies to limit the number of motor vehicles on campus, the use of 
campus buses, and bicycles will encourage a healthier environment. The pedestrian policy will 
encourage students and staff to walk around campus, and avoid using private vehicles. The use of 
environmentally friendly public transportation will decrease the carbon footprint around campus. 
5.1. Number of cars owned by your university 
Please indicate the number of cars owned by your university. 
5.2. Number of cars entering the university daily 
Please indicate the average number of cars that enter your university daily based on a balanced 
sample, taking term and holiday periods in consideration. 
5.3. Number of motorcycles entering the university daily 
Please indicate the average number of motorcycles that enter your university daily based on a 
balanced sample, taking term and holiday periods in consideration. 
5.4. Number of shuttles operated in your university 
Please indicate the number of campus shuttles operating in your university. The campus shuttle can 
be in the form of buses, MPV cars or mini vans which are operated inside the campus. 
5.5. Average number of passengers of each shuttle 
Please indicate the average number of passengers of each shuttle on one trip. 
5.6. Total trips of shuttle services each day 
Please indicate the total number of shuttle service trips each day. 
5.7. Average number of bicycles on campus every day 
Please indicate the average number of bicycles on campus daily which include both those owned by 
the university and privately owned bikes. 
5.8. Parking area types 
Please select a condition which reflects the current condition of your university in terms of parking 
area type. 
[1] Open space or horizontal type 
[2] Combination of open space and building 
[3] Building or vertical space 
[4] Parking is restricted 
5.9. Transportation program designed to limit or decrease parking area on campus over the last 
3 years (from 2014 to 2016) 
Please select a condition which reflects current university program on transportation designed to 
limit or decrease the parking area on campus. Please select an option that best describes your 
university from the following options: 
[1] None 
[2] Program in preparation 
[3] Program resulting in less than 10% decrease 
[4] Program resulting in between 10% - 30% decrease in parking 
[5] Program resulting in more than 30% decrease in parking or parking is restricted 
5.10. Transportation initiatives to limit or decrease private vehicles on campus 
Please select a condition which reflects your university’s current initiatives on the availability of 
transportation to limit or decrease the number of private vehicles on campus. Please select an 
option(s) that best describes your university from the following: 
[1] None 
[2] Charging high parking fees 
[3] Car sharing 
[4] Metro/tram/bus station on campus 
[5] Metro/tram/bus services inside campus 
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5.11. Shuttle services 
Please describe the condition of the availability of shuttles for journeys within the campus and 
whether 
the ride is free or charged. Please select an option from the following options: 
[1] Shuttle service is possible but not provided 
[2] Shuttle service is available, but not free 
[3] Shuttle service is available, and free. Or shuttle use is not possible 
5.12. Bicycle and pedestrian policy on campus 
Please describe the extent to which the use of bicycles or walking are supported. Please select an 
option 
from the following list that applies to your campus: 
[1] Bicycle and pedestrian paths are not available 
[2] Bicycle use is not possible or practical, but pedestrian paths are available 
[3] Bicycle and pedestrian paths are available 
[4] Bicycle and pedestrian paths are available, and bicycles are provided freely by the university 
5.13. Approximate daily travel distance of a vehicle inside campus only (in kilometers) 
Please provide the approximate daily travel distance of a vehicle (e.g. bus, car, motorcycle) inside 
campus only in kilometers. 
6. Education (ED) 
6.1. Number of courses/modules related to environment and sustainability offered 
The number of courses related to environment and sustainability offered at your university. Some 
universities have already tracked on how many courses/modules available for this. The definition of 
the extent to which a course can be stated to be related to environment, sustainability, or both, can 
be defined according to your university’s situation. If a course/module contributes in more than a 
minor or passing way to increasing awareness, knowledge, or action related to Environment and 
Sustainability, then it counts. 
6.2. Total number of courses/modules offered 
The total number of all courses/modules provided at your university yearly. This information will be 
used to calculate to what extend environment and sustainability education has been defined in your 
university teaching and learning. 
6.3. Total research funds dedicated to environmental and sustainability research (in US Dollars) 
Please provide the average funding for research on environment and sustainability per annum over 
the last 3 years. 
6.4. Total research funds (in US Dollars) 
The average total research funds per annum over the last 3 years. This information will be used to 
calculate the percentage of environment and sustainability research funding to the overall research 
funding. 
6.5. Number of scholarly publications on environment and sustainability published 
Please provide the average number of indexed publications (Google scholar) on environment and 
sustainability published annually over the last 3 years. 
6.6. Number of events related to environment and sustainability 
Please provide the number of events (e.g. conferences, workshops, awareness raising, practical 
training,etc.) related to environment and sustainability hosted or organized by your university 
(average per annum over the last 3 years). 
6.7. Number of student organizations related to environment and sustainability 
Please provide the total number of student organizations at faculty and university level. For example, 
a student association on green campus in the Faculty of Humanities can be considered as an 
organization. 
6.8. Existence of a university-run sustainability website 
If your university has a sustainability website, please provide the address of the web. Some detailed 
information of a university website to educate students and staff as well as providing information of 
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their latest involvement on green campus, environment and sustainability programs will be very 
useful. 
Fonte: Guideline UI Green Metric Word University Ranking 2017 
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