
EIXO OBJETIVO PDI 2018-2022 AÇÕES ESTRATÉGICAS
RESPONSÁVEIS 

PELAS AÇÕES
STATUS AÇÃO OBSERVAÇÃO SOBRE A AÇÃO

GESTÃO
Atender às demandas de infraestrutura, operação e 

manutenção da Universidade, preservando a 
convivência adequada com o meio ambiente.

Adotar técnicas que promovam a minimização de 
danos ambientais nas atividades cotidianas e a 
utilização de tecnologias sustentáveis em novos 

projetos, bem como em obras já existentes, gerando 
redução no consumo de água e energia;

UFC Infra Em Andamento

Foram compradas lampadas LED para 
serem utilizadas a cada nova substituição. 
Foi criado um check list de projeto visando 
melhoria de eficiência energética, conforto 

ambiental e acessibilidade. Elaborar 
caderno de encargos conforme item 1.6 do 

PDI

GESTÃO
Atender às demandas de infraestrutura, operação e 

manutenção da Universidade, preservando a 
convivência adequada com o meio ambiente.

Priorizar o princípio da construção verticalizada dos 
prédios;

UFC Infra
Realizada (ação 

contínua)

Os ultimos prédios construídos já utilizarm 
a verticalização. Ex: Unidade didática da 
FEEAC, unidade didática do CC, unidade 

didática da medicina,EIDEIA (Plano 
diretor)

GESTÃO
Atender às demandas de infraestrutura, operação e 

manutenção da Universidade, preservando a 
convivência adequada com o meio ambiente.

Avaliar a possibilidade de realização de parcerias 
públicas e/ou privadas para a Gestão Ambiental na 

Universidade;

UFC Infra e 
PROPLAD

Em Andamento
Está em andamento a criação de uma 
Unidade de Conservação na Fazenda 

Raposa (CCA).

GESTÃO
Atender às demandas de infraestrutura, operação e 

manutenção da Universidade, preservando a 
convivência adequada com o meio ambiente.

Estimular ações conjuntas com as empresas juniores 
da Universidade para realização de atividades e 

projetos na área ambiental

UFC Infra e 
Prefeitura 

Especial de 
Gestão 

Ambiental

Em Andamento

Foi lançado proposta na semana do meio 
ambiente pelos alunos do PET do curso de 

Engenharia Ambiental e está sendo 
avaliado por empresas para o 

financiamento do projeto./ Foi realizada a 
entrega à empresa Júnior: Ciclo júnior 
(engenharia ambiental e engenharia 
química) de um projeto de concurso 
"Idéias para uma UFC sustentável". 

GESTÃO
Atender às demandas de infraestrutura, operação e 

manutenção da Universidade, preservando a 
convivência adequada com o meio ambiente.

Aperfeiçoamento do sítio da Prefeitura Especial de 
Gestão Ambiental para ampliar a divulgação das ações 

e projetos, bem como a comunicação com o público 
externo; (Ação mencionada no eixo Gestão – 

Comunicação);

UFC Infra e STI
Realizada (ação 

contínua)

Foram realizadas ampliações com relação 
ao conteúdo do sítio da Prefeitura Especial 

de Gestão Ambiental e foram incluídos 
novos meios de comunicação (facebook e 

TVs dos RU).

GESTÃO
Atender às demandas de infraestrutura, operação e 

manutenção da Universidade, preservando a 
convivência adequada com o meio ambiente.

Institucionalizar a Semana do Meio Ambiente na UFC, 
incluindo-a no Calendário Universitário;

UFC Infra e 
Prefeitura 

Especial de 
Gestão 

Ambiental

Realizada
Já está institucionalizada através da 
inclusão no calendário universitário.

GESTÃO
Ampliar a infraestrutura para execução das ações 

em Educação Ambiental.

Implementar/ampliar a sinalização sobre a biota e os 
ecossistemas presentes nos campi e demais espaços 

da UFC;
UFC Infra Em Andamento

Está sendo realizado levantamento das 
populações para futura classificação e 

identificação.

GESTÃO
Ampliar a infraestrutura para execução das ações 

em Educação Ambiental.

Adquirir ou produzir equipamentos e jogos didáticos 
para apresentação dos principais conceitos de 

sustentabilidade.
UFC Infra

Realizada (ação 
contínua)

Foi feita parceria com o curso de Sistemas 
e Mídias Digitais (SMD) para criação de 

um jogo digital: Volátil, relacionado com o 
gerenciamento de resíduos laboratoriais.
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GESTÃO
Desenvolver práticas de educação ambiental 

integradas, contínuas e permanentes no âmbito da 
gestão, do ensino, da pesquisa e da extensão

Estimular ações de sensibilização da Comunidade 
Universitária, do público visitante e das comunidades 

do entorno quanto aos diversos temas da gestão 
ambiental por meio de palestras, seminários, cursos, 

oficinas ou semanas temáticas;

UFC Infra
Realizada (ação 

contínua)

Realizadas palestras sogre gestão 
ambiental na semana do servidor, Palestra 
no curso de Economia Ecológica sobre as 
ações da gestão ambiental, Apresentação 
de trabalhos na Semana do Meio Ambiente 
e nos Encontros Universitários. Realizada 

a feira intinerante nos encontros 
universitários e uma "Caminhada 

Ecológica" na ARIE Matinha do PICI.

GESTÃO
Desenvolver práticas de educação ambiental 

integradas, contínuas e permanentes no âmbito da 
gestão, do ensino, da pesquisa e da extensão

Capacitar a comunidade acadêmica em relação a 
temas correlacionados à área ambiental;

UFC Infra
Realizada (ação 

contínua)

Foi realizado mini curso sobre 
gerenciamento de resíduos na semana do 

curso de Química da UFC. 

GESTÃO
Desenvolver práticas de educação ambiental 

integradas, contínuas e permanentes no âmbito da 
gestão, do ensino, da pesquisa e da extensão

Utilizar os espaços digitais da UFC para o 
desenvolvimento de ações de educação ambiental;

UFC Infra
Realizada (ação 

contínua)

Foi iniciada parceria com a PRAE para 
divulgação do calendário ambiental e do 
dicionário ambiental nas TV's dos RU.

GESTÃO
Desenvolver práticas de educação ambiental 

integradas, contínuas e permanentes no âmbito da 
gestão, do ensino, da pesquisa e da extensão

Elevar a quantidade de parcerias com projetos e 
programas existentes na UFC para ampliar as ações de 

educação ambiental.
UFC Infra

Realizada (ação 
contínua)

Foram realizadas parcerias com os 
projetos de extensão "Casa Verde" e 

"Açude Vivo" e está em andamento firmar 
parceria com o "Brincar Móvel".

GESTÃO
Implementar infraestrutura adequada para a gestão 

de resíduos comuns e recicláveis.

Construir ou adequar espaços físicos para o 
armazenamento de resíduos recicláveis oriundos dos 

diversos setores da UFC
UFC Infra Em Andamento

Está sendo adequado espaço no PICI 
(atrás do restaurante novo) para 

armazenamento de resíduo de poda./ 
Redução do espaco para armazenamento 

de recicláveis (Marcílio).

GESTÃO
Sistematizar e ampliar a gestão de resíduos 

perigosos.
Realizar diagnóstico dos resíduos perigosos para dar 

suporte ao gerenciamento;
UFC Infra Em Andamento

Foi realizado levantamento quantitativo de 
de resíduos laboratoriais de alguns 

laboratórios do PICI, Porangabussu e 
Labomar.

GESTÃO
Sistematizar e ampliar a gestão de resíduos 

perigosos.

Sistematizar os processos para o gerenciamento dos 
resíduos perigosos, considerando a política dos 

5R’s(Reduzir, Repensar, Reaproveitar, Reciclar e 

Recusar consumir produtos que gerem impactos 
socioambientais significativos) e a legislação 

ambiental(...)

UFC Infra
Realizada (ação 

contínua)

Foram elaborados três manuais sobre 
Gerenciamento de Resíduos, Segurança 

no laboratório para gerenciamento de 
resíduos e sobre o fluxo de solicitação das 
ações. Foram disponibilizadas no site da 

prefeitura, fichas de tratamento de 
resíduos químicos e exemplos de etiquetas 

de resíduos químicos.

GESTÃO
Sistematizar e ampliar a gestão de resíduos 

perigosos.
Viabilizar logística para a destinação final dos resíduos 

perigosos de forma ambientalmente adequada
UFC Infra e 
PROPLAD

Realizada (ação 
contínua)

Já existe contrato para destinação final de 
resíduos perigosos. Firmado também 

contrato de destinação de resíduos não 
identificados.
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GESTÃO
Sistematizar e ampliar a gestão de resíduos 

perigosos.
Propor a institucionalização do Banco de Reagentes e 

Utensílios Laboratoriais (BRUL).
UFC Infra

Realizada (ação 
contínua)

Por meio do projeto de Extensão: 
Programa de Gerenciamento de Resíduos 
da UFC, são realizados os cadastros de 
reagentes e utensílios laboratoriais para 
doação a outros laboratórios da UFC e 

instituições públicas externas.

GESTÃO
Implementar infraestrutura adequada para gestão de 

água e esgoto da UFC.
Adequar a infraestrutura das diversas unidades para 

realizar ações de uso racional e reuso de água;
UFC Infra e 
PROPLAD

Em Andamento
Reativação de poços em andamento. 
Ainda não foi adequado estrutura para 

reuso de água. 

GESTÃO
Implementar infraestrutura adequada para gestão de 

água e esgoto da UFC.
Implantar/gerar tecnologias de redução de consumo de 

água nas diversas unidades;
UFC Infra e 
PROPLAD

Em Andamento
Utilização de sistemas de irrigação 
localizada na aguação de jardins.

GESTÃO
Implementar a estrutura adequada para o manejo da 
biodiversidade e ecossistemas associados na UFC.

Promover a melhoria do bem-estar social com plantio 
de árvores, construção de jardins, colocação de 

bancos, dentre outros, nos campi da Universidade.

UFC Infra e 
PROPLAD

Em Andamento
Espaço de convivencia da PROGEP e 

Reitoria, Cultura Francesa.

GESTÃO
Sistematizar a gestão da biodiversidade e dos 

ecossistemas associados na UFC.
Inventariar o Patrimônio Ambiental da Universidade, 

incluindo a Fauna, Flora e Recursos Hídricos;
UFC Infra Em Andamento

Está sendo realizado levantamento das 
populações para futura classificação e 

identificação.

GESTÃO
Sistematizar a gestão da biodiversidade e dos 

ecossistemas associados na UFC.
Elaborar e implementar um plano de manejo de flora e 

fauna nativa e exótica;
UFC Infra Em Andamento

Foi criada dentro do comitê de gestão 
ambiental uma comissão do plano de 

manejo da ARIE Matinha do PICI. O Plano 
so será concluído após a consolidação do 
levantamento e classificação do estágio 

atual de fauna e flora.

GESTÃO
Sistematizar a gestão da biodiversidade e dos 

ecossistemas associados na UFC.
Diagnosticar e monitorar a qualidade dos ambientes 

aquáticos e terrestres;
UFC Infra Em Andamento

É realizado de forma sistêmica o 
monitoramento do açude Santo Anastácio 
(PICI) e está sendo inventariado os poços 
(profundo e amazonas) no tocante a vazão 

e qualidade de água ( e possível 
utilização).

INFRAES
TRUTUR

A

Aprimorar os serviços de manutenção predial e de 
atividades gerais relacionados à infraestrutura física 

da UFC, com foco na economicidade, na 
sustentabilidade e na acessibilidade.

Implantar ações com foco na redução do consumo de 
água e energia nas edificações como: implantar 

reservatórios e sistema para utilização de água de 
reuso, instalar elementos de otimização de consumo de 
água, sensores de presença, substituir lâmpadas LED

UFC INFRA - 
DAG E 

PREFEITURAS
Em Andamento Check list de projetos


