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A Gestão Ambiental da UFRGS teve o seu ponto de partida formal em
2000, com a Decisão 242 do Conselho Universitário, a qual aprovou a
criação do Centro de Gestão e Tratamento de Resíduos Químicos da
UFRGS. No entanto, foi no ano de 2008 que foi instituído o Sistema de
Gestão Ambiental (SGA) e a Política Ambiental da UFRGS pela Portaria
nº 1461 e a obrigatoriedade de segregação de resíduos sólidos através
da Portaria nº 3450. O objetivo desse trabalho é apresentar o projeto
?UFRGS Sustentável: Divulgando a Gestão Ambiental Institucional?, que
propõe a divulgação perante as comunidades acadêmica e externa, do
SGA da UFRGS e as boas práticas ambientais implementadas. Em um
momento no qual as universidades públicas vêm sofrendo
questionamentos quanto ao seu papel e eficiência por parte da
sociedade, vislumbrou-se no projeto uma oportunidade de apresentar o
comprometimento da Instituição com o meio ambiente, um dos pilares da
sustentabilidade, ao passo que se poderia buscar meios de se aprimorar
o desempenho ambiental. Entre as atividades propostas para alcançar
esse objetivo estão a a) elaboração de vídeos e material gráfico
informativo; b) a atualização da página da Assessoria de Gestão
Ambiental (AGA), onde se encontra o SGA; e c) a organização de
seminários em diferentes unidades da UFRGS. No primeiro semestre de
2019 foi realizado o seminário ?A Sustentabilidade Ambiental na
Faculdade de Arquitetura?, que contou com 34 participantes. Apesar de
ter sido um evento pequeno, foi considerado importante, pois reuniu a
direção, as comissões de pesquisa e extensão, alguns servidores
docentes e técnicos-administrativos envolvidos na gestão da Faculdade,
bem como representantes da comunidade externa, por exemplo, da
Prefeitura de Porto Alegre e do IFRS. Para o segundo semestre estão
confirmados seminários também na Faculdade de Biblioteconomia e
Comunicação, na Faculdade de Farmácia e na Faculdade de Ciências
Econômicas. O site da AGA foi revisto, e passa por melhorias contínuas.
Com relação à criação de material gráfico, foram elaboradas artes de
cartazes divulgando a Política Ambiental da UFRGS e adesivos para
serem afixados em coletores de resíduos recicláveis e não recicláveis. No
primeiro semestre foram impressos e distribuídos 50 cartazes e mais 70
estão previstos até outubro. Os adesivos para coletores de resíduos
estão em processo de impressão e a distribuição deverá iniciar no mês de
setembro. Finalmente, a produção de vídeos envolveu uma reportagem
do programa Acontece na UFRGS, da UFRGS TV, sobre o seminário

ocorrido na Faculdade de Arquitetura e, ao longo do segundo semestre,
um vídeo divulgando o SGA da UFRGS será apresentado pelo programa
Conhecendo a UFRGS, também da UFRGS TV. Os resultados parciais
do projeto são positivos, porém, desafiadores. Isso ocorre, pois a AGA
observou um aumento no número de contatos e demandas de situações
relacionadas à gestão ambiental da UFRGS, o que comprova que o
projeto tem sido efetivo e importante.

