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UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO

GESTORA DO PROGRAMA UNIVASF SUSTENTÁVEL.

AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO

ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM, ÀS 10:30 HORAS,

ATRAVÉS DA PLATAFORMA ONLINE GOOGLE MEET,

SOB A PRESIDÊNCIA DO PROFESSOR DR. THIAGO

MAGALHÃES AMARAL, COORDENADOR DA

COMISSÃO GESTORA DO PROGRAMA UNIVASF

SUSTENTÁVEL, ESTIVERAM REUNIDOS OS

SEGUINTES MEMBROS: ÍCARO CARDOSO MAIA,

JOAQUIM ALVES FEITOSA LEITÃO, KARLA DANIELE

DE SÁ MACIEL LUZ, VLADIMIR DE SALES NUNES,

CLOVIS MANOEL CARVALHO RAMOS, FRANCIMARIO

DA SILVA FEITOSA, MAYANE LEITE DA NOBREGA,

GUSTAVO HEES DE NEGREIROS. CONVIDADOS:

JULIANE FEITOSA LIMA DOS SANTOS, LUCAS

CERQUEIRA DOS SANTOS, SAMIRA MEL GOMES DA

SILVA. Havendo número legal, o coordenador declarou aberta a

sessão informando que se tratava de uma reunião ordinária.

1. COMUNICAÇÕES: O coordenador Thiago Magalhães deu início aos trabalhos, informando

as ações realizadas pelo Programa Univasf Sustentável durante 2021: o II Webinário Desafios da

Sustentabilidade e a segunda cartilha de sustentabilidade, compartilhada com todos os membros

do comitê, por email. Em seguida, o mesmo exibiu o site do programa e apresentou informações

pertinentes para os novos membros da comissão, fazendo uma breve exposição do que é o

Univasf Sustentável, memorando a terceira renovação do selo A3P, realizada em 2021,

evidenciando o Plano de Logística Sustentável (PLS) e salientando a Comissão de Coleta

Seletiva Solidária. Em seguida, o coordenador se apresentou, expondo suas expectativas no que
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se refere à comissão, e concedeu a palavra para os membros que desejassem fazer o mesmo.

Dessa maneira, a ordem de apresentações sucedeu-se na seguinte ordem: Joaquim Alves Feitosa

Leitão, Clovis Manoel Carvalho Ramos, Mayane Leite da Nobrega, Karla Daniele de Sá Maciel

Luz, Ícaro Cardoso Maia, Gustavo Heer de Negreiros, Francimario da Silva Feitosa, Vladimir de

Sales Nunes e Lucas Cerqueira dos Santos. 2. ORDEM DO DIA: Thiago Magalhães

recapitulou os dois pontos de pautas para os membros: a definição do cronograma das reuniões;

a divisão dos temas dos planos de gestão ambiental. Em seguida, a professora Karla Daniele

sugeriu que as ações do programa Univasf Sustentável estejam em adequação com com a Lei

Brasileira de Inclusão (Lei 13146/2015), adotando a tradução em Libras, elaborando projetos

visuais e priorizando outras iniciativas e estratégias para pessoas com deficiência. Dando

continuidade à temática da acessibilidade, o professor Clóvis enfatizou a preocupação com as

publicações nas redes sociais do programa, relembrou que algumas dessas ações de inclusão já

são empregadas, como a inserção de textos alternativos, e incentivou a implementação de outras

práticas semelhantes. O professor Gustavo Heer destacou, logo após, que um dos intuitos da

comissão é inovar nas soluções e incitou a equipe a buscar ideias fora da caixa, como a criação

de softwares e tecnologias capazes de viabilizar uma sustentabilidade mais acessível. Joaquim

Feitosa concordou com o que foi dito e deu um exemplo do que ainda precisa ser adaptado,

citando o campus de Petrolina e a dificuldade de deslocamento dos deficientes, devido à

ausência de piso tátil. Karla Daniele pediu a palavra e frisou a importância de entender a

realidade de portadores de deficiência e desenvolver projetos de inclusão a partir desse contato.

Francimario da Silva acrescentou sua preocupação com a destinação do lixo que é produzido na

Univasf e questionou se existe um diagnóstico da cadeia de descarte dos resíduos. Foi

esclarecido por Joaquim Feitosa que há algumas dificuldades nos campi de São Raimundo

Nonato, Senhor do Bonfim, Paulo Afonso e Salgueiro, como o processo burocrático por parte

das cooperativas de catadores. 3. PAUTA: 3.1 – Definição dos cronogramas das reuniões: O

professor Ícaro Cardoso iniciou a discussão sobre a primeira pauta, focado nas peculiaridades do

campus CCA e suas áreas de experimento agrícola. O mesmo realçou a necessidade de pensar
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nos produtos químicos (agrotóxicos) e na situação do riacho Vitória, que passa por processo de

assoreamento, por conta de experimentos que ocorrem nas suas proximidades. Além disso,

também salientou a questão da fauna no respectivo campus, em que existem diversos animais

que necessitam de atenção. Com a palavra, o coordenador Thiago Magalhães sugeriu quatro

datas para reuniões ordinárias do comitê em 2022: 11/03, 13/05, 15/08 e 30/11 e a primeira

pauta foi aprovada por UNANIMIDADE. 3.2 – Divisão dos temas do plano de gestão

ambiental: Dando início a discussão da segunda pauta, Thiago Magalhães apresentou os 7

pontos do plano que foram divididos pela antiga comissão, mas não foram finalizados, em

virtude da pandemia de Covid-19: 1- Gestão adequada dos resíduos gerados; 2- Sensibilização

da comunidade acadêmica e capacitação dos servidores; 3- Compras públicas sustentáveis e uso

racional dos bens públicos; 4- Gestão da fauna nos campi; 5- Qualidade de vida no ambiente

acadêmico; 6- Gestão de áreas verdes e paisagismo; 7- Construções sustentáveis. Em seguida,

foi sugerido pela professora Karla Daniele um oitavo tema relacionado à fiscalização de práticas

sustentáveis em todas as atividades da instituição: 8- Efetivação da sustentabilidade nos

processos e relações de trabalho. Então, a divisão dos temas deu-se da seguinte maneira: tema 1-

Vladimir de Sales e Francimario da Silva; tema 2- Karla Daniele e Thiago Magalhães; tema 3-

Thiago Magalhães e Joaquim Feitosa; tema 4 e 6- Ícaro Cardoso e Clóvis Manoel; tema 5-

Mayane Leite; tema 7 e 8- Gustavo Heer. Tal sugestão e partição de temas foi aprovada por

UNANIMIDADE. PALAVRA LIVRE: O coordenador Thiago Magalhães agradeceu a equipe

da comissão por auxiliar na missão de desenvolver uma política ambiental e colocá-la em

prática a longo prazo, e despediu-se dos presentes. Nada mais foi dito e, assim, Lucas Cerqueira

e Samira Gomes, redigiram a presente ata que, após leitura, será assinada pelos membros do

comitê e os demais presentes na reunião.

Estagiários:

Lucas Cerqueira dos Santos ______________________________________________________

Samira Mel Gomes da Silva ______________________________________________________

Membros:
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Clóvis Manoel Carvalho Ramos ___________________________________________________

Francimario da Silva Feitosa _____________________________________________________

Gustavo Heer de Negreiros _______________________________________________________

Ícaro Cardoso Maia _____________________________________________________________

Joaquim Feitosa Alves Leitão _____________________________________________________

Karla Daniele de Sá Maciel Luz ___________________________________________________

Mayane Leite da Nóbrega ________________________________________________________

Thiago Magalhães Amaral _______________________________________________________

Convidados:

Lucas Cerqueira dos Santos ______________________________________________________

Juliane Feitosa Lima dos Santos ___________________________________________________

Samira Mel Gomes da Silva ______________________________________________________


