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Como o tema da sustentabilidade é atualmente tratado na UFABC? 

A sustentabilidade nos documentos estruturantes da UFABC 
 
Desde sua fundação, a UFABC assumiu a sustentabilidade como um elemento central 

de sua identidade ou missão institucional. Conforme o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) 2013-2022 e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), documentos 
basilares da universidade, esta temática vem sendo entendida sob múltiplas dimensões:  

 
“...A UFABC deve entender-se como responsável pela gestão do conhecimento, 
vendo a sustentabilidade de maneira completa, ou seja, como uma questão 
ecológica, econômica, social, política e humana” (PDI, 2013, p.96). 
 
“Compromisso permanente com a responsabilidade ambiental e a 
sustentabilidade, vista de uma maneira completa como questão ecológica, 
econômica, social, política e humana, através de ações, propostas e projetos que 
tragam benefícios efetivos para a sociedade” (PPI, 2017, p.48) 
 
“A UFABC envolve áreas de atuação multi e interdisciplinares, com a perspectiva de 
atuação integrada em diversas áreas de conhecimento com enfoque no 
desenvolvimento sustentável” (PDI, 2013, p. 43). 
 
A UFABC “compromete-se com a formação de profissionais de nível superior 
científica e tecnicamente competentes e qualificados para o exercício de suas 
funções, conscientes dos compromissos éticos, da necessidade da defesa dos 
direitos humanos, da superação das desigualdades sociais e do desenvolvimento 
sustentável” (PPI, 2017, p.8). 

 
“Promover a arborização e o paisagismo dos câmpus, buscando a criação de 
ambientes agradáveis e sustentáveis do ponto de vista ambiental...” (PDI, 2013, 
p.124) 

 
“Almeja-se o contínuo desenvolvimento das competências, aperfeiçoamento, 
capacitação e qualificação profissional do corpo de servidores. Visa-se maior 
eficácia na gestão, aliada ao uso sustentável dos recursos, evitando-se 
burocratização” (PPI, 2017, p.37). 

 
As exigências legais sobre a sustentabilidade 
 
A UFABC está submetida, ainda, a um conjunto de exigências legais que tratam da 

sustentabilidade. Cabem destaque: 
 

 Decreto 7.746/2012, documento que entre outras exigências, inclui em seu artigo 16º o 
dever de que as instituições da administração pública federal instituíam seus Planos de 
Gestão de Logística Sustentável; 

 Decreto nº 9.178/2017, que alterou o Decreto nº 7.746/2012, estabelecendo critérios, 
práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas 
contratações realizadas pela administração pública federal; 

 Decreto nº 9.373/2018, que dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a 
destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito 
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional; 
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 Decreto n° 5.940/2006, que institui a separação dos resíduos recicláveis descartados 
pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte 
geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais 
recicláveis. 

 Lei n° 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
 

Nesse sentido, há ainda um crescente conjunto de exigências dos órgãos de controle 
acerca do desenvolvimento da gestão sustentável nas instituições públicas (vide o Acordão 
TCU n° 1056/2017). São algumas delas: 

(1) Organização da gestão do Plano de Gestão de Logística Sustentável (itens 9.2.2.1/2/3 
e 9.4 do Acórdão supracitado) para o efetivo funcionamento das unidades e ações de 
sustentabilidade, bem como ao incentivo ao emprego das boas práticas de 
sustentabilidade no âmbito da administração pública federal. 
(2) Desenvolvimento do Plano de Gestão de Resíduos (item 9.2.7. do Acórdão). 
(3) Implementação dos programas de Eficiência Energética (item 9.8.2. do Acórdão). 
(4) Adesão ao Índice de Acompanhamento da Sustentabilidade na Administração (IASA) 
(item 9.9.3 do Acórdão). 
(5) Promoção de ações de capacitação sobre a área temática de governança da 
sustentabilidade (item 9.3.3 do Acórdão). 
 
A gestão sustentável na UFABC 
 

Portanto, para lidar com o tema da sustentabilidade, de forma a atender a legislação 
e se orientar pelo exposto no PPI e o no PDI, a UFABC instituiu, por meio da Portaria da 
Reitoria nº 80/2015, a Comissão Gestora do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS), 
com a missão de elaborar o referido plano. 

Após um extensivo trabalho com as áreas da gestão e administrativas, discentes e 
docentes, a elaboração do PLS foi concluída no final de 2015.  O documento sistematizou os 
esforços para a consecução de dimensões de práticas sustentáveis que, à época, estavam 
em andamento na universidade, propondo medidas de acompanhamento, e incluindo novas 
iniciativas. 

Mediante a Portaria da Reitoria nº 246/2016, o PLS foi aprovado e foi instituída a 
Comissão Consultiva à Sustentabilidade da UFABC (CCS), com a missão de zelar pelas ações 
desse plano. A composição da CCS pretendeu assegurar as representações de diferentes 
áreas da universidade na comissão, de forma a dar continuidade às práticas propostas no 
documento. 

Avanços e limites do modelo atual de gestão sustentável na UFABC 

Os trabalhos da CCS, refletindo a organização do PLS, foram inicialmente 
segmentados nos seguintes grupos temáticos: (1) Energia, (2) Recursos hídricos e 
saneamento, (3) Material de Consumo e licitações sustentáveis, (4) Espaços, (5) Resíduos, (6) 
Deslocamento de pessoal e mobilidade urbana e (7) Implementação e Divulgação. Desde 
então, os principais avanços obtidos foram: 
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o Diagnóstico e propostas de mobilidade em parceria com a organização não 
governamental WRI Brasil Cidades Sustentáveis, que resultou em medidas como a 
instalação de bicicletários em ambos os campi, a construção de ciclovia ligando o 
Campus Santo André ao Terminal Leste e iniciativas como o “Carona a pé”, a partir 
de função dedicada no aplicativo oficial da UFABC para dispositivos móveis. O 
estudo realizado foi divulgado em evento específico, ocorrido em dezembro de 
2016; 

 
o Parceria com ENEL/Eletropaulo, que prevê, entre outras ações, a instalação de 

multimedidores e painéis fotovoltaicos na UFABC; 
 

o Realização, no segundo semestre de 2018, de dois cursos de capacitação em 
Licitações Sustentáveis, destinados aos técnicos administrativos que elaboram os 
termos de referência na universidade; 

 
o Introdução do tema e desenvolvimento de atividades em disciplinas (ex. Marketing 

e Mobilidade); 
 

o Ações de divulgação nas mídias sociais e nos painéis dos Restaurantes universitários 
e do piso vermelho de temas como o uso de canecas em lugar dos copos 
descartáveis, a economia de água e de energia elétrica e o descarte de resíduos. Foi 
realizada também, no âmbito da inauguração do bicicletário em Santo André, uma 
“bicicletada intercampi”, em conjunto com a PROAP. 

 

Apesar dos importantes resultados, a dinâmica da CCS acabou por demonstrar limites 
no desenvolvimento de outros temas, especialmente daqueles que carecem de algum nível 
de regulamentação, ou de coordenação de várias áreas na universidade, ou ainda de uma 
estrutura de incentivos mais bem institucionalizada no ambiente acadêmico. 

Nesse sentido, a expectativa, por exemplo, é de ampliar a prospecção de 
oportunidades de parceria institucionais. Em quadro de escassez de recursos, a experiência 
da parceria com a Eletropaulo, por exemplo, pode ser replicada em outras áreas da 
universidade, com a busca de parcerias em temas como “Recursos Hídricos” e “Resíduos”. 

Em relação ao tema “Espaços”, a composição da CCS não permite sanar as 
dificuldades inerentes ao tema, levando em conta as múltiplas demandas de ocupação e de 
utilização e a evolução da área construída ainda abaixo do plano de consolidação da 
universidade. Mesmo considerando os importantes avanços com a recente recriação da 
Comissão Permanente de Espaço Físico (Portaria da Reitoria nº 202, de maio de 2019), o 
tema deve ser inserido no contexto mais amplo de outras iniciativas de gestão sustentável. 

No que tange ao tema “Material de Consumo e Licitações Sustentáveis”, em que se 
pese a importância do processo de capacitação, há ainda um grande trabalho a ser 
desenvolvido quanto às medidas de racionalização e de conscientização da comunidade, 
como por exemplo o uso de papéis e descartáveis, o desligamento de equipamentos etc. 
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Sobre o tema “Resíduos”, por sua vez, é necessário mapear e rastrear sua geração na 
universidade, se articulando aos processos sob a gestão da Prefeitura Universitária e se 
aproximando da gestão municipal . 

No tema “Deslocamento de pessoal e mobilidade urbana”, o uso dos bicicletários e 
da ciclofaixa pode ser complementado pela ampliação das campanhas de deslocamento a pé 
e de caronas (aplicativos e ponto de caronas). 

Em relação ao tema da “divulgação”, para além da comunicação institucional 
permanente sobre a gestão e o desenvolvimento sustentáveis, há a necessidade do 
desenvolvimento de campanhas específicas junto às áreas, unificadas pela bandeira da 
sustentabilidade, e o desenvolvimento de conteúdo online (site, aplicativos etc.). 

Destaca-se que o desenvolvimento da pesquisa e a educação para sustentabilidade 
são temas abordados de forma ainda insuficiente na dinâmica da CCS. Não há, por exemplo, 
um mapeamento das disciplinas que explorem o tema. Há, ainda, a perspectiva de maior 
articulação da atuação dos núcleos de pesquisa ligados à sustentabilidade (NEEDDS, NUTS e 
Revalores) de forma integrada à política de gestão sustentável da universidade. 

Por fim, há na universidade diversas comissões já instituídas com temas associados à 
gestão sustentável que não estão devidamente inseridas ou articuladas ao trabalho da CCS. 
Ademais, apesar de lidarem com temas de grande importância, algumas dessas comissões 
estão desmobilizadas. 

Quais as razões para os limites da CCS? Por que um novo modelo de 
gestão sustentável na UFABC? 

A CCS é uma comissão “consultiva” e não “deliberativa”, e suas iniciativas acabam 
por adquirir um caráter quase voluntário. Mesmo porque, embora composta por membros 
de áreas executivas, há o diagnóstico, a partir da experiência da própria CCS, de que o tema 
da “gestão sustentável” está ainda disperso na agenda institucional, refletindo em um baixo 
engajamento das áreas, ou mesmo baixa prioridade na sua execução. 

Outro reflexo do arranjo institucional atual é o baixo poder de chamamento da CCS 
para debater temas de importância basilar no funcionamento da universidade, como, por 
exemplo, a gestão dos espaços físicos. Do mesmo modo, há uma capacidade de 
chamamento reduzida em relação às demais comissões ligadas à sustentabilidade, dado o 
fato de que essas comissões e a CCS não funcionam de forma interdependente. 

Ademais, não há uma articulação dos recursos orçamentários que podem ser 
direcionados mais diretamente ao tema da sustentabilidade. Tal fator tende a dificultar, por 
sua vez, a articulação a de diferentes projetos, mesmo que potencialmente contribuintes ao 
tema da gestão sustentável. Nesse sentido, cumpre observar que o investimento em ações 
sustentáveis é potencialmente redutor de custos, o que é de interesse da comunidade frente 
a um cenário de orçamento limitado. 

Por isso, a criação de uma instância deliberativa na condução do tema da gestão 
sustentável se configura como um passo adiante do caráter atual, meramente consultivo, 
tendendo a constituir maior capacidade de engajar e de articular as áreas e se configurar 
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mais amplamente como fator estratégico e estruturante do desenvolvimento institucional 
da UFABC. 

Premissas para a Política de gestão sustentável da UFABC e para o 
arranjo institucional decorrente 

 O conceito de “gestão sustentável” é distinto de “sustentabilidade”. O objetivo é 
tornar a universidade mais eficiente e capaz de lidar com um cenário adverso por meio 
da racionalização de recursos. 
 

 Apresentar caráter “deliberativo” para ser “estruturante”. A participação articulada e 
coordenada dos dirigentes, dos presidentes das comissões e das representações 
discentes, docentes e de técnicos-administrativos deve efetivamente engajar a 
instituição com o tema. Ademais, o PLS, em que se pese sua importância, é um 
documento de caráter executivo, e não possui a pretensão de ser estruturante. Por isso, 
é essencial para a UFABC formular uma política para a gestão sustentável. 
 

 Manter uma dimensão executiva. A gestão sustentável possui uma evidente relação 
com o dia-a-dia da universidade, o que (1) deve ser constantemente estimulado e, mais 
do que isso, (2) deve assegurar o aprendizado institucional diante das demandas, 
inovações e regulamentações e o amadurecimento da cultura institucional frente aos 
desafios da finitude dos recursos ambientais e orçamentários. 

 

 Sistematizar e preservar as afinidades. Dadas as múltiplas dimensões da “gestão 
sustentável”, os assuntos devem ser organizados e coordenados em eixos de afinidades 
no ambiente acadêmico. 
 

 Aproximar a vida acadêmica da “gestão sustentável”. A inovação e a educação para a 
sustentabilidade são elementares para a política proposta. Nesse sentido, é 
fundamental aprofundar o reconhecimento do papel dos núcleos de pesquisa no 
assunto. 
 

 Dialogar com as comissões existentes para articula-las mais fortemente para a 
“gestão sustentável”. Dada a relativa dispersão dos trabalhos das diversas comissões 
relacionadas ao tema da sustentabilidade na universidade, é de fundamental 
importância a criação de uma instância que, dialogando direta e permanentemente com 
as atribuições dessas comissões, organize e mobilize suas atividades. 


