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1.0. APRESENTAÇÃO 

O Plano de Logística Sustentável (PLS) é um documento previsto pela Instrução 

Normativa (IN) MP/SLTI n°10 de 2012, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) o qual 

possui como objetivo o pleno atendimento aos requisitos estabelecidos pela IN n°10 e ao 

Princípio da Responsabilidade, axioma jurídico do Direito Ambiental, ao desenvolver as 

atividades com a visão holística voltada ao desenvolvimento sustentável. 

A primeira versão do Plano de Logística Sustentável da UFCA foi elaborada pela 

Coordenadoria de Gestão da Sustentabilidade, ligada à Pró-Reitoria de Planejamento e 

Orçamento (CGS/Proplan) com apoio do Comitê de Governança e Comissão Gestora do 

Plano de Gestão de Logística Sustentável e demais envolvidos que, voluntariamente, 

desejaram colaborar, e foi aprovada pela resolução N° 24/CONSUP, de 16 de agosto de 2018. 

1.1. MONITORAMENTO 

 Acerca das iniciativas e objetivos expostos no Plano de Logística Sustentável da 

UFCA, deve-se realizar o monitoramento semestral, com o objetivo de vislumbrar a situação 

atual da instituição quanto às ações voltadas à sustentabilidade e planejar as atividades 

necessárias na intensificação de tais iniciativas, com o intuito de atingir as metas previstas 

pelo documento. 

Nos quadros de 1 a 14, são apresentados os resultados do monitoramento entre os 

meses de agosto (mês de aprovação do PLS) e fevereiro de 2019, cumprindo o prazo 

semestral para o monitoramento das ações previstas no PLS.  
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2.0. EIXO 01: MATERIAL DE CONSUMO 

Pela Instrução Normativa n° 10 de 12 de novembro de 2012, VIII - material de 

consumo é “todo material que, em razão de sua utilização, perde normalmente sua identidade 

física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos”. 

A racionalização institucional do material de consumo adquirido pela Universidade 

Federal do Cariri também é prevista no capítulo 2 da mesma IN n°10/12 no art. 8º: “As 

práticas de sustentabilidade e racionalização do uso de materiais e serviços deverão abranger, 

no mínimo, os seguintes temas: I - material de consumo compreendendo, pelo menos, papel 

para impressão, copos descartáveis e cartuchos para impressão”. 

No Quadro 1 são apresentadas as iniciativas relativas ao Eixo 01 

 objetivo 1: “implementar processo de licitação sustentável e adotar critérios de 

sustentabilidade nos processos licitatórios, priorizando compras de bens reciclados ou 

recicláveis de acordo com a Instrução Normativa nº 10/2012” e o objetivo 2: “reduzir o 

consumo de papel e copos plásticos; adotar critérios para a redução do consumo de papel e 

copos plásticos”  

 

Quadro 1 - Resultados referentes ao Objetivo 1: Licitação Sustentável 

Objetivo 1: Licitação sustentável 

Iniciativas Indicadores Resultado 

1 - Padronizar a 

compra preferencial de 

material de expediente 

com melhor 

desempenho 

ambiental e fazer 

revisões 

Quantidade de copos 

descartáveis adquiridos 

por ano 

Ação não realizada 

2 - Adquirir squeeze 

ou similares 

reutilizáveis em 

substituição aos copos 

descartáveis 

Ação prevista para julho/2019 
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3 - Adquirir 

prioritariamente 

produtos com 

certificações 

ambientais 

Quantidade de itens 

sustentáveis adquiridos 

Aquisição de 4% do material de expediente com 

certificação ambiental: 

-LÁPIS grafite redondo HB Nº 2 – preto com 15 cm no 

mínimo, macio e resistente; Fabricado com madeira 

reflorestada. 

- PAPEL A4 Reciclado. Gramatura 75g/m2. 

Dimensões: 210x297mm. Resma com 500 folhas. 

Fonte: Coordenadoria de Gestão da Sustentabilidade, 2019. 

Observa-se os resultados do objetivo 1, sobretudo no que diz respeito às iniciativas 1 e 

2, ressaltando que o prazo final para essas iniciativas não foram alcançados e que trabalhos e 

ações estão sendo desenvolvidas nesse sentido, já na iniciativa 3 foi realizada para 4% do 

material de consumo adquirido na instituição, a integralidade da iniciativa será atingida por 

meio de um processo de licitação sustentável que está sendo planejado para a instituição.. 

No Quadro 2 são apresentados os resultados apurados relativos ao Objetivo 2 

(Redução do consumo de papel de copos descartáveis).  

Quadro 2 - Resultados referentes ao Objetivo 2: Redução do consumo de papel e copos 

plásticos 

Objetivo 2: Redução do consumo de papel e copos plásticos 

Iniciativas Indicadores Resultado 

1 - Reduzir o uso de copos 

descartáveis e consumo de papel 

em todas as unidades da UFCA. 

Consumo 

(quantidade per capita 

e valores 

R$) 

Entrada de copos: 5500 

Saída de copos: 1264 

Entrada de papel: 0 

Saída de papel: 1371 

2 - Agilizar comunicação 

com Implantação do 

memorando eletrônico. 

Consumo 

(quantidade per 

Redução capita e 

valores 

R$) 

Aguardando implantação do SEI 

(PREVISÃO:2019) 

3 - Licitar contratos de 

locação para aumentar a 

eficiência no consumo 

Número de 

máquinas locadas 
Informações não disponibilizadas 
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4 - Criar campanha de 

conscientização para 

redução 

de consumo 

Número de locais 

(salas) com 

informações da 

campanha 

297 

Fonte: Coordenadoria de Gestão da Sustentabilidade, 2019. 

Quanto à iniciativa 1, o setor responsável pela aquisição suspendeu novas compras dos 

materiais, restando apenas os já comprados nos anos anteriores que tiveram sua quantidade de 

saída reduzidas. Além disso, foi formalizada uma cooperação entre a UFCA e a empresa que 

fornece refeições para o Restaurante Universitário (RU), com objetivo de substituir a 

utilização de copos descartáveis por copos reutilizáveis, reduzindo assim, consideravelmente, 

a quantidade de copos descartáveis utilizados na instituição. Campanhas e ações têm sido 

desenvolvidas com objetivo principal de sensibilizar a comunidade acadêmica para mudar 

seus hábitos em favor da sustentabilidade, reduzindo o consumo de copos descartáveis em 

toda instituição. 

Para o cumprimento da iniciativa 2, é previsto  para 2019 a implementação do Sistema 

Eletrônico de Informações (SEI), uma ferramenta de gestão de documentos e processos 

eletrônicos, e tem como objetivo promover a eficiência administrativa e por fim resulta na 

redução de documentos em meios físicos. 

No cumprimento da iniciativa 3, houve a contratação de máquinas para impressão para 

fins de aumento na eficiência do consumo do papel, contudo, o número de máquinas alocadas 

na instituição não foi informada pelo setor responsável. 

Quanto à iniciativa 4, foi realizada uma campanha educativa sobre a conscientização 

de consumo, incluindo papel e copos descartáveis. Ao todo foram 297 salas de administrativas 

e demais espaços contemplados com o material informativo, cumprindo assim o previsto no 

art. 5 inciso IV da referida IN. 

3.0. EIXO 02: OBRAS SUSTENTÁVEIS E MANUTENÇÃO PREDIAL 

 No eixo 2 são citados objetivos em torno de obras sustentáveis e manutenção predial, 

incluindo a promoção de acessibilidade, definida pela implantação de práticas de 
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sustentabilidade nas obras e manutenção da UFCA e garantia de que as novas obras da UFCA 

estejam de acordo com as melhores práticas de sustentabilidade ambiental. 

 Quanto ao desempenho deste objetivo, no Quadro 3 observa-se, em relação à iniciativa 

1, que desde 2017 há uma exigência do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil - PGRCC nas três obras realizadas. Já no ano de 2018, não houveram obras licitadas.  

No que diz respeito à iniciativa 2, o Plano Diretor ainda não foi realizado, sendo o seu prazo 

até o mês de dezembro de 2019. Desde o início do ano de 2018 a Diretoria de Infraestrutura 

da UFCA vem realizando novas adaptações na instituição para a promoção da acessibilidade 

em todas as edificações nos campus Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. 

Quadro 3 - Resultados referentes ao Objetivo 3: Sustentabilidade nas obras e manutenção 

Objetivo 3: Sustentabilidade nas obras e manutenção 

Iniciativas Indicadores Resultado 

1- Incluir no edital o PGRCC e 

fiscalizar sua execução 

Quantidade de editais 

com PGRCC 

No ano de 2018 não houve editais 

de obra. Em 2017 foram 3 editais e 

eles exigiram o PGRCC. 

2 - Concluir o Plano Diretor da 

UFCA 
- 

Previsão de conclusão em 

dezembro de 2019 

3 - Adaptar as instalações para 

promoção da acessibilidade 

Quantidade de novas 

obras adaptadas 

No ano de 2018 foram realizadas 

adaptações em todas as 

edificações nos campi Juazeiro, 

Crato e Barbalha. 

Fonte: Coordenadoria de Gestão da Sustentabilidade, 2019. 

4.0. EIXO 03: SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS 

 O eixo 3 abrange objetivos, apresentados no Quadro 4, em torno do planejamento, 

adoção e realização de ações sustentáveis, sobretudo no que diz respeito ao gerenciamento 

dos resíduos sólidos gerados na UFCA.  

Atendendo ao art 8° inciso IV da IN 10/2012, o objetivo 4 (Implantar coletores específicos 

nos campi) visa implantar coleta seletiva de resíduos, adotar critérios para infraestrutura e 
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implantação da coleta seletiva e resíduos atendendo ao Decreto Federal 5.940/06 e a 

Resolução do CONAMA n° 275 de 25 de abril de 2001. 

De acordo com a IN 10/2012 art. 2º incisos V e VII, considera-se coleta seletiva: 

coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição; 

e resíduos recicláveis descartados: materiais passíveis de retorno ao seu ciclo produtivo, 

rejeitados pelos órgãos ou entidades da Administração Pública. 

Apenas as iniciativas 1 e 7 do objetivo 4 foram atendidas, apresentando seus 

respectivos resultados no Quadro 4. As iniciativas 2 e 8, referentes à elaboração dos Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos e de Resíduos Laboratoriais, não foram realizadas, mas 

ressalta-se que estão em fase de elaboração por um Grupo Técnico de Trabalho formado por 

docentes, servidores técnicos e discentes. Vale salientar que as demais iniciativas 3, 4, e 5 

foram programadas para dezembro de 2019, a iniciativa 6 para junho de 2019, os setores 

responsáveis já se encontram em fase de planejamento de ações em torno dessas iniciativas, 

sobretudo a partir da finalização das obras de urbanização que se encontram em andamento. 

Quadro 4 - Resultados referentes ao Objetivo 4: Coleta Seletiva e Resíduos 

Objetivo 4: Coleta Seletiva e Resíduos 

Iniciativas Indicadores Resultado 

1 - Promover a destinação correta 

e sustentável dos resíduos 

coletados com aumento da coleta 

Valor R$, peso, 

volume da coleta 

(Papelão: 375kg; R$ 45,00) 

(Papel: 280kg; R$ 28,00) 

(PET: 43kg; R$ 17,20) 

(Eletrônico: 418kg; R$ 83,60) 

*Valores estimados* 

2 - Elaborar o Plano de Gestão de 

Resíduos Sólidos da UFCA 
- Não elaborado 

3 - Criar galpão ou definir espaço 

específico de armazenamento de 

resíduos 

- Não elaborado 

4 - Implantar coletores específicos 

nos campi 

Quantidade de 

Coletores 
0 
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5 - Inserir nos editais de serviço de 

limpeza a co-responsabilidade da 

contratada de adesão à política de 

Coleta Seletiva da UFCA 

Quantidade de 

editais com 

inclusão 

Não realizado. 

A CTER prevê como obrigações futuras 

no que atine a boas 

práticas ambientais para cumprimento 

pela empresa a ser contratada a ser 

incluso no Termo de Referência do 

Processo Administrativo 

23507.001560/2018- 

35 para contratação dos serviços de 

limpeza e conservação; 

6 - Adquirir uma balança para 

o peso dos resíduos 

Uma unidade de 

Balança adquirida 
Não realizado 

7 - Realizar campanhas para 

conscientização 

Número de locais 

(salas,...) com 

informações da 

campanha 

30 

8 - Elaborar Plano de Resíduos 

Laboratoriais 
- Não Realizado 

Fonte: Coordenadoria de Gestão da Sustentabilidade, 2019. 

No Quadro 5 são apresentados os resultados quanto ao objetivo 5: redução dos custos 

de energia elétrica. O crescente consumo de energia elétrica promove, além do aumento dos 

gastos financeiros, uma série de impactos ambientais. Desta forma, medidas com vistas à 

redução do consumo de energia elétrica devem ser alvo de planejamento e implementação.  

Verifica-se que, na UFCA, foram adquiridos equipamentos com selo de eficiência 

máxima e foram realizadas campanhas de conscientização sobre a redução do consumo de 

energia elétrica. 

Quanto a iniciativa 2, foi celebrado um Termo de Cooperação com a 3E Engenharia, 

em 2018, com previsão de término no segundo semestre de 2019, a empresa é responsável 

pela elaboração de projetos para submissão aos editais da Enel, com vistas a promover uma 

maior eficiência energética para a instituição. A iniciativa 4 ainda não foi alcançada, pois  não 

é possível mensurar este indicador não possuem um medidor individual. A iniciativa 3 tem 

previsão para dezembro de 2019. 
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Quadro 5 - Resultados referentes ao Objetivo 5: Energia Elétrica 

Objetivo 5: Energia Elétrica 

Iniciativas Indicadores Resultado 

1- Aquisição de equipamentos de 

climatização e de mobilidade 

(plataforma elevatória) mais 

eficientes 

Quantidade de 

equipamento 

com selo de 

eficiência 

máximo 

520 equipamentos com o selo de 

eficiência máxima de um total de 803 

2 — Participar de edital de 

eficiência energética ANEEL 
- Realizado (término em 2019) 

3 - Implantar energia solar - Não realizado 

4 — Redução dos custos de 

energia elétrica 

Consumo por 

área, 

per capita, valor 

R$ e quantidade 

(Kwh) 

Ainda não é possível mensurar este 

indicador não possuem um medidor 

individual. 

Não há data definida da instalação dos 

medidores por edificação 

5 - Realizar campanhas para 

conscientização 

Número de locais 

(salas,... ) com 

informações da 

campanha 

190 

Fonte: Coordenadoria de Gestão da Sustentabilidade, 2019. 

No Quadro 6, são expostos os principais resultados referentes ao objetivo 6, que trata 

sobre água e esgoto e busca reduzir o consumo de água na instituição, visto que a água é um 

bem natural esgotável e necessário para a existência de vida e que a elevação no consumo, ao 

longo dos anos, vêm causando impactos negativos no meio ambiente, afetando a oferta dos 

recursos hídricos em diversas regiões do planeta. Desta forma, medidas de racionalização da 

água, bem como a proposição de estratégias de conscientização e sensibilização quanto ao seu 

uso racional são essenciais. 
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Quadro 6 - Resultados referentes ao Objetivo 6: Energia Elétrica 

Objetivo 6: Água e Esgoto 

Iniciativas Indicadores Resultado 

1- Realizar manutenção 

preventiva das instalações 

hidráulicas procurando pontos de 

vazamentos 

Número de 

instalações 

vistoriadas 

550 vistorias em instalações 

hidráulicas 

2 — Adquirir acessórios mais 

eficientes (vasos caixas 

acopladas, torneira com 

temporizador) 

Número de 

instalações 

mais 

eficientes 

Aquisição/ Instalação de 28 vasos 

sanitários com caixa acoplada para 

substituição dos vasos sanitário com 

acionamento por válvula no campus de 

Barbalha. 

3 - Estudar a viabilidade de 

armazenamento de águas pluviais 

para as novas obras 

Número de 

obras novas 

com 

aproveitamento 

Apenas a obra da 7a etapa possui 

estrutura para realizar aproveitamento 

das águas 

4 — Reduzir o consumo de água 

Volume e valor 

R$, mensal, 

anual e per 

capita 

Ainda não é possível mensurar este 

indicador, uma vez que as edificações 

não possuem um medidor individual. 

5 — Realizar campanhas para 

evitar desperdício da água 

Número de locais 

(salas,...) com 

informações da 

campanha 

120 

Fonte: Coordenadoria de Gestão da Sustentabilidade, 2019. 

O objetivo 7 se refere à limpeza, busca implantar técnicas de otimização no serviço de 

limpeza na UFCA para que realizem ações sustentáveis, seus resultados são mostrados no 

Quadro 7. 

Quadro 7 - Resultados referentes ao Objetivo 7: Implantar práticas de otimização da limpeza 

Objetivo 7: Implantar práticas de otimização da limpeza 

Iniciativas Indicadores Resultado 

1 - Promover capacitação 

com servidores terceirizados 

sobre sustentabilidade e 

redução do desperdício 

Número de servidores por 

capacitação 
Não realizado. 
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2 - Incluir no edital de 

contratação cláusula para uso 

de produtos biodegradáveis 

Número de editais novos 

Não realizado. 

A CTER prevê como 

obrigações futuras no que 

atine a boas 

práticas ambientais para 

cumprimento pela empresa a 

ser contratada a ser 

incluso no Termo de 

Referência do Processo 

Administrativo 

23507.001560/2018- 

35 para contratação dos 

serviços de limpeza e 

conservação;" 

3 - Implantar coletores nos 

campi da Universidade 
Valores R$ por área 

Informações não 

disponibilizadas 

4 — Reduzir custos de limpeza 

Número de locais (salas,...) 

com informações da 

campanha 

Não realizado. 

Segundo a CTER, será 

adotado no novo processo, 

equipamentos que 

aumentem 

consideravelmente a 

produtividade/dia para áreas 

amplas, gerando menor ônus 

para uma maior eficiência 

dos serviços.conservação; 

5— Realizar campanha de 

comunicação e sensibilidade 

a toda comunidade acadêmica 

- Não realizado 

Fonte: Coordenadoria de Gestão da Sustentabilidade, 2019. 

 

O objetivo 8 trata da telefonia, busca reduzir custos com telefonia com implantação da 

solução livre de um PABX VO1P, os resultados são apresentados no Quadro 8. 

Quadro 8 - Resultados referentes ao Objetivo 8: Implantar práticas de otimização da limpeza 

Objetivo 8: Otimização da telefonia 

Iniciativas Indicadores Resultado 
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1- Implantar PABX VOIP nos campi 
Número de campi 

implantados 

Todos os campi e a Reitoria 

possuem o PABX VOIP 

2— Reduzir custos de telefonia 
Valores R$ por ramal 

e/ou linha 

Informações não 

disponibilizadas 

Fonte: Coordenadoria de Gestão da Sustentabilidade, 2019. 

O objetivo 9 abrange o Paisagismo e Revitalização, busca harmonizar a interação da 

comunidade acadêmica com o meio ambiente, possibilitando uma melhor convivência com a 

natureza. A importância de áreas verdes no ambiente universitário impele à comunidade 

acadêmica perquirir acerca da relação ecológica com os espaços urbanos, podendo se tornar 

importantes mediadores para a consecução de políticas de gestão ambiental, bem como 

suscitar a percepção de valores e práticas voltados à sustentabilidade. 

Quadro 9 - Resultados referentes ao Objetivo 9: Paisagismo e revitalização 

Objetivo 9: Paisagismo e revitalização 

Iniciativas Indicadores Resultado 

1- Incluir no edital para 

contratação de poda requisitos 

que mantenham a arquitetura e 

integridade física das 

árvores,visando a perfeita 

manutenção também da rede 

elétrica 

Números de novos 

editais com 

inclusão 

Segundo a CTER, Constitui 

obrigação do profissional 

responsável pela poda de 

árvores (jardineiro) manter a 

arquitetura e integridade física das 

árvores evitando 

danos à rede elétrica. Para tal fim, 

incumbe ao Fiscal Técnico do 

Contrato (nomenclatura dada 

consoante Instrução Normativa nº 

05/2017 do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão 

– MPOG) o acompanhamento, 

fiscalização e 

orientação dos serviços de poda, 

evitando qualquer prejuízo ao 

patrimônio da 

UFCA. 

2 -Inserir no Plano Diretor da 

UFCA regulamento de 

recomposição vegetal para os 

casos em que as novas 

construções precisarem realizar 

- 
Previsão de conclusão em 

dezembro de 2019. 
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derrubada de árvores 

Fonte: Coordenadoria de Gestão da Sustentabilidade, 2019. 

O objetivo 10 trata sobre Processamento de Dados, objetivando adquirir equipamentos 

de TI certificados do ponto de vista ambiental de acordo com o Anexo 02 que tenham menor 

potencial poluidor, os resultados são apresentados no Quadro 10. 

 

Quadro 10 - Resultados referentes ao Objetivo 10: Paisagismo e revitalização 

Objetivo 10: Práticas para aquisição de equipamentos de TI 

Iniciativas Indicadores Resultado 

1- Eliminar a aquisição de estabilizadores, 

impressoras, toners e cartuchos 

Quantidade de 

estabilizadores, 

cartuchos, toners e 

impressoras 

Realizado 

2 - Adotar as certificações de TI verde para 

licitações de computadores conforme Anexo 2 

Quantidade de 

computadores 

comprados 

100% dos 

computadores 

comprados com ISO 

14001 

3 - Ampliar a terceirização de impressão e 

cópia. Substituir as impressoras individuais por 

impressão compartilhada 

Quantidade de 

impressoras individuais 

74 impressoras (valor 

observado em 2017) 

4 — Realizar campanha de comunicação e 

sensibilidade a toda comunidade acadêmica 

Número de locais 

(salas) com 

informações da 

campanha 

Não realizado 

Fonte: Coordenadoria de Gestão da Sustentabilidade, 2019. 

O objetivo 11 compreende outros serviços terceirizados, busca reduzir os custos com 

mão de obra terceirizada por metro quadrado, per capita ou número de postos dependendo do 

serviço e fomentar a qualidade dos serviços oferecidos, os resultados são apresentados no 

Quadro 11. 
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Quadro 11 - Resultados referentes ao Objetivo 11: Paisagismo e revitalização 

Objetivo 11: Outros serviços terceirizados 

Iniciativas Indicadores Resultado 

1- Aumentar produtividade e 

qualidade dos serviços prestados 

de vigilância 

Valor R$ por número de 

postos- contrato de vigilância 

Não realizado. 

A CTER informa que a 

contratação é realizada por 

postos de serviços, não 

podendo ser mensurada na 

razão posto/área. Logo, não há 

como mensurar com tal 

indicador. 

2 -Realizar pesquisa de satisfação 

com a comunidade acadêmica, 

' sobre a qualidade dos serviços 

prestados pelos terceirizados 

02 pesquisas por ano 

Realizado em maio de 2018. 

A CTER pretende realizar a 

pesquisa semestralmente. 

3 - Inserir no edital de escolha do 

restaurante universitário cláusula 

que a empresa ofereça copos 

reutilizáveis 

Número de edital com 

cláusula 

Realizado em 23 de out de 

2018 

Fonte: Coordenadoria de Gestão da Sustentabilidade, 2019. 

O objetivo 12 se relaciona com o objetivo 4 e trata sobre o tratamento de reciclados, 

busca dar continuidade a coleta de resíduos provenientes da Coleta Seletiva em Juazeiro do 

Norte e incluir os campi de Barbalha, Crato e Brejo Santo, a fim de contribuir para uma 

cultura sustentável em toda a comunidade acadêmica, os resultados são apresentados no 

Quadro 12. 

Quadro 12 - Resultados referentes ao Objetivo 12: Implantar práticas de tratamento de 

reciclados 

Objetivo 12: Implantar práticas de tratamento de reciclados 

Iniciativas Indicadores Resultado 

1- Aumentar o número de coleta 

das unidades da UFCA 

Quantidade de 100% 

campi com coleta 

25% (campus Juazeiro) 

0% (demais campus) 
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2 - Realizar doação de materiais 

recicláveis para cooperativas de 

, catadores em todo o campi 

Peso (Kg) e 

volume (litros) 

(Papelão: 375kg; R$ 45,00) 

(Papel: 280kg; R$ 28,00) 

(PET: 43kg; R$ 17,20) 

(Eletrônico: 418kg; R$ 83,60) 

*Valores estimados* 

3 - Realizar campanha de 

comunicação e sensibilidade a 

toda comunidade acadêmica 

Número de locais 

(salas,...) com 

informações da 

campanha 

Não realizado 

Fonte: Coordenadoria de Gestão da Sustentabilidade, 2019. 

O objetivo 13 busca implementar o Projeto de Qualidade de Vida no Trabalho, para 

fins de melhorar a qualidade de vida no trabalho dos servidores da UFCA. As ações de 

Qualidade de Vida no Trabalho buscam fazer com que os servidores e colaboradores em geral 

se sintam bem em trabalhar na Universidade, construindo um ambiente de trabalho agradável, 

produtivo e seguro, que estimule e promova suporte ao colaborador e à Universidade. 

Há na UFCA, especificamente na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, uma 

Coordenadoria de Qualidade de Vida no Trabalho que está desenvolvendo o Projeto de 

Qualidade de Vida na UFCA em conjunto com Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. O prazo 

para a implementação da ação é dezembro de 2019. 

Quadro 13 - Resultados referentes ao Objetivo 13: Implantar práticas de qualidade de vida 

Objetivo 13: Implantar práticas de qualidade de vida 

Iniciativas Indicadores Resultado 

1- Elaborar projeto de qualidade de 

vida contemplando ações 

preventivas, atividade labora! e 

atendimento ambulatorial 

Quantidade de 

servidores que 

participarem dos 

programas 

voltados para a 

qualidade de vida 

no trabalho/Total 

de servidores da 

UFCA 

Não realizado. 

 Em relação à PRAE, 

já há um projeto a ser 

implementado com 

ações prevendo a 

qualidade de vida dos 

estudantes 

Fonte: Coordenadoria de Gestão da Sustentabilidade, 2019. 
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5.0. EIXO 04: DESLOCAMENTO SUSTENTÁVEL 

O Eixo 04 do PLS contempla o objetivo 14: implantar deslocamento sustentável, 

reduzir a necessidade de deslocamentos e reduzir consumo de combustível por veículo da 

frota da UFCA, previsto pela IN 10/2012 no art. 8° inciso VII - deslocamento de pessoal, 

considerando todos os meios de transporte, com foco na redução de gastos e de emissões de 

substâncias poluentes. 

Em sua primeira iniciativa, a inserção de espaços para bicicletários e ciclofaixas está 

em fase de andamento, com previsão de conclusão para o mês de dezembro de 2019, junto a 

demais obras na instituição realizadas pela Diretoria de Infraestrutura. Na segunda iniciativa 

deste objetivo, o resultado esperado foi alcançado, não sendo mais planejado compras de 

novos veículos para a frota oficial da universidade. 

Na terceira iniciativa, desde a aprovação do PLS não houve uma redução significativa 

do consumo de combustível, pois, devido a não aquisição de novos veículos, a demanda para 

viagens dos veículos atuais tornam-se cada vez maiores, apresentando assim dificuldade para 

alcançar tal resultado. 

Para atender a iniciativa 4 serão realizadas campanhas de conscientização para o 

deslocamento sustentável até o mês de dezembro de 2019, juntamente com outras campanhas 

previstas dos demais eixos presentes no Plano. 

Quadro 14 - Resultados referentes ao Objetivo 14: Deslocamento Sustentável 

Objetivo 14: Deslocamento Sustentável 

Iniciativas Indicadores Resultado 

1 — Inserir espaços para 

bicicletários e 

contemplar ciclofaixas 

- Não realizado 

2 — Eliminar a aquisição 

de novos veículos 

automotores 

Quantidade de 

veículos adquiridos 
Realizado 

3 — Diminuir consumo 

de combustível 

Consumo em 

litros e valores por 

veículo 

Janeiro - Julho: 

R$ 55.687,54 

R$ 7.955,36 por mês 

 

Agosto - Dezembro:  
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R$ 55.683,56 

R$11.136,71 por mês 

4 — Campanha de capacitação 

 e conscientização 

Número de locais 

(salas com 

informações da 

campanha) 

Não realizado 

Fonte: Coordenadoria de Gestão da Sustentabilidade, 2019. 

6.0. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Plano de Logística Sustentável da UFCA apresenta ações estratégicas para a gestão 

da sustentabilidade na instituição. As ações propostas são importantes para auxiliar o 

planejamento institucional na busca de melhores práticas sustentáveis para o uso dos recursos 

existentes e necessários para desenvolver, ao longo do tempo, suas ações de ensino, pesquisa 

e extensão. 

Para o efetivo acompanhamento das ações aqui elencadas, a Divisão de Logística 

Sustentável ligada à CGS possui como objetivo continuar realizando ações que auxiliem na 

efetivação da totalidade das metas previstas pelo documento. 

Para que haja o cumprimento da totalidade de iniciativas previstas pelo PLS, torna-se 

imprescindível o envolvimento de todos os setores da UFCA, bem como a intensificação da 

conscientização quanto à importância do documento para a instituição, além de envolver 

todos os campi, com representantes de cada setor estratégico responsável, com objetivo de 

tornar a instituição referência no âmbito sustentável. 

Para futuras versões do relatório de monitoramento referente ao PLS, sugere-se um 

comparativo entre os resultados registrados, para que o desempenho da Instituição seja 

observado de uma maneira mais didática. Por ser a primeira versão, este presente documento 

não apresentará comparativo de resultados com anos anteriores. 


