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Resolução n° 019/2013-CUni    

 

 
Aprova o Plano de Logística Sustentável da 

Universidade Federal de Roraima – PLS/ UFRR. 

 

 

 

 

A PRESIDENTA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, tendo em vista o que foi deliberado pelo 

CUni em reunião ordinária realizada no dia 28 de agosto de 2013 e considerando:  

 

 

- O que consta no processo nº 23129.001354/2013-53; 

- O art. 16 do Decreto nº 7.746 de 05/06/2012; 

- A Instrução Normativa nº 10/2012 – SLTI/MP, publicada no Diário Oficial da União em 14/11/2012,  

 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art.1°. Aprovar o Plano de Logística Sustentável da Universidade Federal de Roraima – PLS/ UFRR 

conforme anexo, que passa a fazer parte integrante desta Resolução, como se nela estivesse escrito. 

 

 

 

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

 

 

 

SALÃO NOBRE DE REUNIÕES DOS CONSELHOS SUPERIORES/UFRR, Boa Vista-RR, 29 de agosto de 2013. 

 

 

 

 

Profa. Dra. Gioconda Santos e Souza Martínez 
Presidenta do Conselho Universitário/CUni 
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INTRODUÇÃO 

 

As ações voltadas ao atendimento de critérios ambientais e de desenvolvimento 

social interno, geralmente, foram realizadas de forma pontual e incipiente na UFRR. Não 

obstante, o momento da elaboração do presente Plano de Logística Sustentável (PLS) 

despertou a Instituição e os seus agentes à reflexão para novas atitudes, sobretudo de 

gestão e cidadania, considerando um planejamento mínimo de ações futuras, lógico e claro 

para a comunidade universitária e para a sociedade. 

Pela primeira vez na história da Universidade, uma ferramenta de gestão com o 

foco na temática da sustentabilidade é constituída de modo integrado e participativo. O 

PLS contém sete planos de ação correspondentes aos respectivos temas: material de 

consumo, energia elétrica, água e esgoto, coleta seletiva, qualidade de vida no ambiente de 

trabalho, compras e contratações sustentáveis, e deslocamento de pessoal. 

Cada tema foi discutido em reuniões presenciais de grupo de trabalho, divulgadas 

e abertas à comunidade universitária. Ademais, durante um período de três semanas, um 

espaço on line recepcionou as contribuições enviadas pela comunidade interna e também 

pela sociedade em geral. 

O presente plano foi elaborado conforme a Instrução Normativa nº 10 da 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, de 12/11/12, e estabelece as 

responsabilidades pela sua implementação e execução, as metas a serem alcançadas nas 

ações de cada tema, a interdependência entre as partes envolvidas, a forma de mensuração 

dos resultados, como também de monitoramento e atualização do plano. 
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1 Responsabilidades 

 

O sucesso da institucionalização, implementação e execução do PLS requer o 

envolvimento e o comprometimento da Administração geral da Instituição, igualmente, 

com os agentes e executores diretos, relacionados a cada atividade ou ação do Plano. 

 

1.1 Coordenação executiva 

A coordenação executiva tem o encargo de promover a institucionalização do 

PLS, como também agenciar a sua implementação e o alcance de suas metas, bem como, a 

qualquer momento, solicitar a sua atualização ou adequação. 

Responsáveis: 

Reitora: Gioconda Santos e Souza Martínez 

Vice-Reitor: Reginaldo Gomes de Oliveira 

 

1.2 Coordenação tática 

A coordenação tática tem a responsabilidade de promover a implementação do 

PLS, diligenciando a realização das ações previstas e assegurando a sua concretização com 

eficácia e pontualidade. 

Responsáveis: 

Pró-Reitor de Ensino e Graduação: Fábio Luiz Wankler 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação: Rosângela Duarte 

Pró-Reitora de Assuntos Estudantis e Extensão: Maria das Graças Santos Dias 

Pró-Reitor de Planejamento: Manoel Alves Bezerra Júnior 

Pró-Reitora de Administração: Railma Sales de Sousa 

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas: Vângela Maria Isidoro de Morais 

Pró-Reitor de Infraestrutura: Joel Carlos Moizinho 

 

1.3 Coordenação funcional 

A coordenação funcional tem a incumbência de realizar as atividades das ações, 

assegurando a sua concretização com eficiência. 
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Responsáveis: unidades e agentes citados em cada atividade dos sete planos de ação. 

Havendo substituição na gestão das unidades, automaticamente o novo gestor 

passará a ser o responsável pela realização da atividade. 

 

1.4 Comissão Gestora do PLS 

Em conformidade com o que dispõe a Instrução Normativa nº 10/2012-SLTI, art. 

6º, § 2º, a Comissão Gestora do PLS, nomeada pela Portaria nº 720/GR de 17/12/12, terá a 

atribuição de monitorar e avaliar a execução do presente Plano. 

 

1.5 Diretoria de Planejamento 

A Diretoria de Planejamento supervisionará a atuação da Comissão Gestora do 

PLS, podendo solicitar relatórios parciais de acompanhamento aos responsáveis por cada 

plano de ação. 

 

2 Implementação 

 

Evento de lançamento do plano: Coordenação executiva e tática 

Reuniões iniciais: Coordenação tática 

 

3 Avaliação 

 

Os membros da Comissão Gestora serão responsáveis pelo monitoramento e 

avaliação de cada plano de ação, conforme a discriminação a seguir: 

Plano de ação Responsável (is) 

Material de consumo João Batista Sobrinho 

Energia elétrica Raimundo N. L. dos Santos e Marlucia S. de Araújo 

Água e esgoto Silvestre L. da Nóbrega e Sandra Vanessa da S. Teixeira 

Coleta Seletiva Carlece Santos Carvalho 

Qualidade de vida no ambiente de trabalho Marta Beatriz Sales Llancafilo 

Compras e contratações sustentáveis Josenilda Menezes Alcântara 

Deslocamento de pessoal Eweline Mikaely Gomes Monteiro 
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A primeira avaliação acerca de cada plano de ação será realizada a partir de 2 de 

dezembro de 2013, e o relatório de monitoramento e avaliação deverá ser apresentado 

pelo(s) respectivo(s) responsável(is) à Pró-Reitoria de Planejamento até 20 de dezembro de 

2013, obedecendo o cronograma abaixo: 

Atividade 
2013 

Jul Ago Set Out Nov Dez 

Monitoramento       

Avaliação      2 a 13 

Relatório      16 a 20 

 

A segunda avaliação acerca de cada plano de ação será realizada a partir de 26 de 

maio de 2014, e o relatório de monitoramento e avaliação deverá ser apresentado pela nova 

Comissão de Gestão (conforme item 4 do presente plano) à Pró-Reitoria de Planejamento 

até 13 de junho de 2014, obedecendo o cronograma abaixo: 

Atividade 
2014 

Jan Fev Mar Abr Maio Jun 

Monitoramento       

Avaliação     26 a 30 2 a 6 

Relatório      9 a 13 

 

Na segunda avaliação deverá ser elaborado o relatório de acompanhamento do 

PLS de forma a evidenciar o desempenho da UFRR, contendo: a consolidação dos 

resultados alcançados; e a identificação das ações a serem desenvolvidas ou modificadas 

no momento da revisão do plano. 

Os resultados alcançados a partir da implantação das ações deverão ser publicados 

semestralmente no site da UFRR, apresentando as metas alcançadas e os resultados 

medidos pelos indicadores. 

  Os relatórios deverão ser publicados no site da UFRR e encaminhados 

eletronicamente à Secretaria Executiva da Comissão Interministerial de Sustentabilidade 

na Administração Pública - CISAP. 

 

4 Revisão 

 

A Comissão Gestora do PLS, nomeada pela Portaria nº 720/GR de 17/12/12, terá 

mandato com vigência até 31 de dezembro de 2013, devendo, ao final deste período, ser 

nomeada uma nova comissão pelo Pró-Reitor de Planejamento. 
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A nova comissão será responsável pela revisão e atualização do PLS, e havendo a 

necessidade, deverá proceder à inclusão de outros temas e ações a nova versão do Plano. 

A nova versão do PLS deverá ser submetida à apreciação do(a) Reitor(a) até o dia 

27 de junho de 2014. 

 

5 Atualização do inventário 

 

Não concluída pela Diretoria de Administração. Contudo a apresentação dessas 

informações está prevista por meio da ação nº 4 do Plano de Ação – material de consumo. 

 

6 Ações de divulgação e conscientização 

 

A Coordenaria de Comunicação Social terá a responsabilidade de planejar e 

organizar todas as campanhas previstas, consolidando-as por meio de uma macrocampanha 

a ser definida pela unidade. 

Além das ações e atividades estabelecidas nos planos de ação, para a 

institucionalização do plano serão necessárias também as seguintes ações: 

1) ampla divulgação do PLS para o conhecimento de toda a comunidade 

universitária; 

2) criação de website com link permanente no endereço eletrônico da UFRR, 

para divulgação do Plano, seus resultados e avaliações, além das ações 

promovidas ou desenvolvidas para práticas de sustentabilidade e 

racionalização do uso de materiais e serviços; 

3) campanhas institucionais que agreguem os temas do PLS, realizando ações 

conjuntas, quando possível, das campanhas previstas nos planos de ação; 

4) disseminação da campanha de substituição dos copos descartáveis por 

copos duráveis. 
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7 Plano de Ação – Material de Consumo 

 

7.1 Objetivo 

 

Reduzir o consumo de papel, tonner e copos descartáveis na UFRR, através da 

implantação de ações voltadas ao combate do desperdício, por meio do uso racional desses 

materiais. 

 

Resumo das ações 

Ordem Descrição da ação 

1 Realizar campanhas de educação para servidores 

2 Substituição de copos descartáveis de plástico 

3 Monitoramento do consumo 

4 Atualização do inventário 

 

7.2 Detalhamento de implementação das ações 

7.2.1 Ação 1: Realizar campanhas de educação para servidores 

Visando atingir a meta de redução do consumo de materiais relacionados 

diretamente com a execução das atividades administrativas na UFRR, a partir do inicio da 

implantação do PLS serão promovidas campanhas voltadas para servidores e 

colaboradores. 

 

7.2.1.1 Atividades da ação 

Atividade 1: promover campanha de conscientização destinada à setores administrativos 

sobre a importância de ações como:  realizar a correção do documento antes de sua 

impressão, utilizar o modo de impressão econômico, utilizar rascunhos na confecção de 

blocos de anotações, emprego de copos duráveis no ambiente de trabalho. 

 

7.2.1.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1: Coordenadoria de Comunicação Social - Responsável: Adriana Moreno 
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7.2.1.3 Metas a serem alcançadas 

Reduzir os gastos com consumo de tonner, papel e copos descartáveis em 15% no 

período de janeiro a dezembro de 2014. Tendo como referência o período compreendido 

entre janeiro de 2012 a junho de 2013. 

 

7.2.1.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 

Bimestre 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1. Atividade 1          

1.1 Planejamento          

1.2 Produção de material          

1.3 Divulgação          

 

7.2.1.5 Previsão de recursos 

Descrição Valor estimado (R$) 

Campanha 4.000,00 

Total 4.000,00 

 

7.2.2 Ação 2: Substituição de copos descartáveis de plástico 

Atualmente, o consumo de copos descartáveis plásticos de água e café tem se 

apresentado alto na UFRR. Além dos custos de desperdício envolvidos nesta situação, 

existe também o impacto ao meio ambiente, devido ao tempo de persistência do plástico na 

natureza. 

 

7.2.2.1 Atividades da ação 

Atividade 1: Substituição de copos descartáveis de plástico por copos descartáveis 

biodegradáveis (a base de papel ou amido de milho) para visitantes e eventos. 

Atividade 2: Aquisição de copos duráveis para servidores. 

 

7.2.2.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1: Diretoria de Administração – Responsável: João Sobrinho 

 

7.2.2.3 Metas a serem alcançadas 
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Reduzir gastos com copos descartáveis de plástico em 40% no período de junho a 

dezembro de 2014. Tendo como base o período compreendido entre junho a dezembro de 

2013 

 

7.2.2.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 

Bimestre 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1. Atividade 1 e 2          

1.1 Termo de referência          

1.2 Licitação          

1.3 Recebimento          

 

7.2.2.5 Previsão de recursos 

Descrição Valor estimado (R$) 

Copos biodegradáveis 1.798,80 

Copos duráveis 3.013,92 

Total 4.812,72 

 

7.2.3 Ação 3: Monitoramento do consumo 

Esta ação será acompanhada com as informações contidas na requisição (pedido 

de materiais), que terá como referência os dados de consumo ao período anterior (julho de 

2012 até junho de 2013). O monitoramento dar-se-á mensalmente com a comparação do 

pedido feito pelo setor no período de referência anterior, de modo a corrigir distorções no 

consumo. 

Verificar, o quantitativo de cada setor, para assim saber quanto de material aquele 

setor consome. Tendo como objetivo um controle para diminuição dos gastos com material 

de consumo, nos setores no qual há desperdício. 

 

7.2.3.1 Atividades da ação 

Atividade 1: Monitoramento 

 

7.2.3.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividades 1: Divisão de Almoxarifado – Eduardo Rodrigues. 
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7.2.3.3 Metas a serem alcançadas 

A partir do 5º e 6º bimestre de 2013, obter o levantamento completo de quanto 

cada setor gasta a mais, do quantitativo estipulado. 

A partir do 4º bimestre de 2014, ter 100% de controle adequado para todos os 

setores. 

 

7.2.3.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 

Bimestre 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1. Atividade 1          

1.1 Acompanhar requisições          

1.2 Diagnosticar consumo 

médio por setor 

         

1.3 Controlar          

 

7.2.3.5 Previsão de recursos 

Descrição Valor estimado (R$) 

1 colaborador Terceirizado 

 

7.2.4 Ação 4: Atualização do inventário 

Atualização do inventário de bens e materiais do órgão ou entidade e identificação 

de similares de menor impacto ambiental para substituição. 

A elaboração e atualização do inventário de bens móveis deverão ser feitas em 

conformidade com a Instrução Normativa SEDAP nº 205, de 8 de abril de 1988. 

O inventário de materiais deverá ser composto pela lista dos materiais de consumo 

para uso nas atividades administrativas, adquiridos no período de um ano. 

 

7.2.4.1 Atividades da ação 

Atividade 1: atualização do inventário de bens e materiais. 

 

7.2.4.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividades 1: Diretoria de Administração – Responsável: João Batista Sobrinho. 
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7.2.4.3 Metas a serem alcançadas 

Até o 6º bimestre de 2013, apresentar o levantamento dos bens e materiais que 

deverão ser adquiridos, atendendo critérios de sustentabilidade em futuras compras. 

 

7.2.4.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 

Bimestre 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1. Atividade 1          

1.1 Levantamento          

1.2 Relatório de materiais          

1.3 Relatório de bens          

 

7.2.4.5 Previsão de recursos 

Não definida. 
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8 Plano de Ação – Energia 

 

8.1 Objetivo 

 

Reduzir o consumo de energia elétrica da UFRR através da orientação educativa 

dos consumidores e de um melhor gerenciamento das instalações elétricas. 

 

Resumo das ações 

Ordem Descrição da ação 

5 Construções com critérios de sustentabilidade 

6 Estudo de viabilidade para geração de energia alternativa  

7 Readequação dos projetos elétricos e de distribuição de energia 

8 Campanhas de conscientização 

9 Medição individualizada 

10 Sistema de monitoramento e controle 

11 Negociação contratual 

12 Substituição de equipamentos 

13 Diagnosticar os serviços de manutenção predial 

14 Instalação de banco de capacitores 

 

8.2 Detalhamento de implementação das ações 

8.2.1 Ação 5: Construções com critérios de sustentabilidade 

Construções de novos prédios com arquitetura que valorize a iluminação e 

ventilação natural com possibilidade do uso de energia renovável. 

 

8.2.1.1 Atividades da ação 

Atividade 1: definição e execução de projetos arquitetônicos que obedeçam a critérios de 

sustentabilidade. 

 

8.2.1.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 
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Atividade 1: Pró-Reitoria de Infraestrutura – Responsável: Joel Moizinho. 

  

 

8.2.1.3 Metas a serem alcançadas 

A partir do 1º trimestre de 2014, iniciar o desenvolvimento de novos projetos. 

 

8.2.1.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 2015 

Trimestre 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

1. Atividade 1           

1.1 Projetos           

 

8.2.2 Ação 6: Estudo de viabilidade para geração de energia alternativa 

Desenvolvimento de estudos para viabilizar a geração de energia alternativa nos 3 

campi, com possibilidade de utilização desta energia renovável para a iluminação de 

prédios, jardins, praças e vias públicas.  

 

8.2.2.1 Atividades da ação 

Atividade 1: viabilizar os estudos. 

 

8.2.2.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1: Pró-Reitoria de Infraestrutura – Responsável: Joel Moizinho. 

 

8.2.2.3 Metas a serem alcançadas 

Sendo favoráveis os resultados, implementar novas soluções até o 2º trimestre de 

2015. 

 

 

 

8.2.2.4 Cronograma de implantação 
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Ano 2013 2014 2015 

Trimestre 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

1. Atividade 1           

1.1 Planejamento           

1.2 Desenvolvimento do estudo            

1.3 Relatório           

1.4 Aplicação de soluções           

 

8.2.2.5 Previsão de recursos 

Descrição Valor estimado (R$) 

 210.000,00 

 

8.2.3 Ação 7: Readequação dos projetos elétricos e de distribuição de energia 

Readequação dos projetos elétricos dos prédios e de distribuição de energia nos 

campi com objetivo de diminuição do consumo e da carga reativa. 

Sendo necessário, será contratado um prestador de serviço especializado para a 

execução dos serviços. 

 

8.2.3.1 Atividade da ação 

Atividade 1: planejamento e execução. 

 

8.2.3.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1: Pró-Reitoria de Infraestrutura – Responsável: Joel Moizinho e Prefeitura 

Universitária – Responsável: Raimundo Nonato. 

 

8.2.3.3 Meta a ser alcançada 

Até o 4º trimestre de 2015, corrigir ou readequar 100% dos circuitos elétricos.  

 

 

 

 

8.2.3.4 Cronograma de implantação 
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Ano 2013 2014 2015 

Trimestre 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

1. Atividade 1           

1.1 Levantamento necessidades            

1.2 Termo de referência           

1.3 Licitação           

1.4 Execução           

 

 

8.2.3.5 Previsão de recursos 

Descrição Valor estimado (R$) 

 40.000,00 

 

8.2.4 Ação 8: Campanhas de conscientização 

Manter, permanentemente, campanhas de conscientização e divulgação sobre o 

uso racional, eficiente e sustentável de energia. 

 

8.2.4.1 Atividade da ação 

Atividade 1: promoção da campanha.  

 

 

8.2.4.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1: Coordenadoria de Comunicação Social – Responsável: Adriana Moreno 

Núcleo de Rádio e TV Universitária – Responsável: Marleide Cavalcante 

 

8.2.4.3 Meta a ser alcançada 

A partir do 1º trimestre de 2014, promover as campanhas.  

 

8.2.4.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 2015 

Trimestre 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

1. Atividade 1           

1.1 Planejamento            

1.2 Produção de material           

1.3 Divulgação           

 



 

 22 

8.2.4.5 Previsão de recursos 

Descrição Valor estimado (R$) 

Campanha conjunta com Água e esgoto 

 

8.2.5 Ação 9: Medição individualizada 

Implementar medição individualizada para monitoramento e controle do 

consumo. 

 

8.2.5.1 Atividade da ação 

Atividade 1: implementar medição individualizada.  

 

 

8.2.5.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1: Pró-Reitoria de Infraestrutura – Responsável: Joel Moizinho e Prefeitura 

Universitária – Responsável: Raimundo Nonato. 

8.2.5.3 Meta a ser alcançada 

A partir do 4º trimestre de 2014, implantar a ação em 30% dos prédios da UFRR. 

Até o 4º trimestre de 2015, implantar a ação em 100% dos prédios da UFRR. 

 

8.2.5.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 2015 

Trimestre 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

1. Atividade 1           

1.1 Planejamento            

1.2 Aquisição de material           

1.3 Execução           

 

 

8.2.5.5 Previsão de recursos 

Descrição Valor estimado (R$) 

 350.000,00 

 

8.2.6 Ação 10: Sistema de monitoramento e controle 

Implantar sistema de controle e monitoramento (automação predial) para redução 

do consumo, evitando o uso de equipamentos eletroeletrônicos sem necessidade. 
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8.2.6.1 Atividade da ação 

Atividade 1: implantar o sistema.  

 

 

8.2.6.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1: Pró-Reitoria de Infraestrutura – Responsável: Joel Moizinho. 

 

8.2.6.3 Meta a ser alcançada 

Até o 4º trimestre de 2015, implementar a ação. 

 

8.2.6.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 2015 

Trimestre 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

1. Atividade 1           

1.1 Planejamento            

1.2 Levantamento necessidades           

1.3 Contratação           

1.4 Implantação           

 

 

8.2.6.5 Previsão de recursos 

Descrição Valor estimado (R$) 

 200.000,00 

 

8.2.7 Ação 11: Negociação contratual 

Manter ação de negociação permanente do contrato com a fornecedora de energia 

elétrica em função do consumo. 

 

8.2.7.1 Atividade da ação 

Atividade 1: definição dos períodos de baixo consumo. 

Atividade 2: proposta de alteração contratual  

 

 

8.2.7.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 
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Atividade 1: Diretoria de Administração – Responsável: João Sobrinho 

Atividade 2: Pró-Reitoria de Administração – Responsável: Railma Sales 

 

8.2.7.3 Meta a ser alcançada 

A partir de 4° trimestre de 2013, implantar negociação permanente com a 

companhia energética a respeito do contrato de demanda, obtendo tarifas diferenciadas 

para os períodos de baixo consumo. 

 

8.2.7.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 2015 

Trimestre 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

1. Atividade 1           

1.1 Levantamentos de dados            

1.2 Relatório           

2. Atividade 2           

2.1 Negociação           

 

 

8.2.8 Ação 12: Substituição de equipamentos 

Levantamento de equipamentos com consumo elevado e substituição por 

equipamentos eficientes. 

 

8.2.8.1 Atividade da ação 

Atividade 1: Substituição de equipamentos. 

 

 

8.2.8.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1: Prefeitura Universitária – Responsável: Raimundo Nonato. 

 

8.2.8.3 Meta a ser alcançada 

A partir do 3° trimestre de 2014, substituição de 30% dos equipamentos 

identificados. 

Até o 4° trimestre de 2015, conclusão da substituição prevista. 
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8.2.8.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 2015 

Trimestre 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

1. Atividade 1           

1.1 Levantamento            

1.2 Aquisição           

1.3 Execução           

 

 

8.2.8.5 Previsão de recursos 

Descrição Valor estimado (R$) 

 300.000,00 

 

8.2.9 Ação 13: Diagnosticar os serviços de manutenção predial 

Reavaliar os serviços de manutenção predial nos sistemas de iluminação, 

refrigeração e demais equipamentos eletroeletrônicos. 

 

8.2.9.1 Atividade da ação 

Atividade 1: Executar adequações de infraestrutura predial. 

 

 

8.2.9.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1: Prefeitura Universitária – Responsável: Raimundo Nonato 

Pró-Reitoria de Infraestrutura – Responsável: Joel Moizinho 

 

8.2.9.3 Meta a ser alcançada 

Até o 4° trimestre de 2015, conclusão da readequação de infraestrutura. 

 

8.2.9.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 2015 

Trimestre 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

1. Atividade 1           

1.1 Levantamento            

1.2 Contratação           

1.3 Execução           
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8.2.9.5 Previsão de recursos 

Descrição Valor estimado (R$) 

 30.000,00 

 

8.2.10 Ação 14: Instalação de banco de capacitores 

Instalação de banco de capacitores nas unidades que necessitam da correção nos 

campus Paricarana e Cauamé. 

 

8.2.10.1 Atividade da ação 

Atividade 1: Instalação. 

 

 

8.2.10.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1: Prefeitura Universitária – Responsável: Raimundo Nonato 

Pró-Reitoria de Infraestrutura – Responsável: Joel Moizinho 

 

8.2.10.3 Meta a ser alcançada 

Até o 4° trimestre de 2015, implementação completa dos bancos de capacitores. 

 

8.2.10.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 2015 

Trimestre 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

1. Atividade 1           

1.1 Levantamento            

1.2 Contratação           

1.3 Execução           

 

 

8.2.10.5 Previsão de recursos 

Descrição Valor estimado (R$) 

 120.000,00 
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9 Plano de Ação – Água e Esgoto 

 

9.1 Objetivo 

 

Desenvolver práticas de sustentabilidade e racionalização do uso de água e esgoto 

em suas unidades acadêmicas e administrativas. 

 

Resumo das ações 

Ordem Descrição da ação 

15 Uso racional, eficiente e sustentável da água 

16 Redução de desperdício e garantia de abastecimento 

17 Sustentabilidade ambiental na coleta e tratamento do esgoto 

 

9.2 Detalhamento de implementação das ações 

9.2.1 Ação 15: Uso racional, eficiente e sustentável da água 

O uso racional é a premissa básica para a sustentabilidade do recurso água e 

redução dos custos de captação, tratamento e distribuição da água na UFRR. Nesta ação 

será focada a conscientização da importância da água e a viabilidade de fontes alternativas 

de uso deste recurso. 

 

9.2.1.1 Atividades da ação 

Atividade 1: implementar campanhas de conscientização e divulgação do uso racional, 

eficiente e sustentável da água; 

Atividade 2: realizar estudo de viabilidade do uso da água da chuva e água servida para 

reutilizá-la nas descargas de banheiros, irrigação de jardins e limpezas em geral. 

 

9.2.1.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1: Coordenadoria de Comunicação Social - Responsável: Adriana Moreno 

Campanha na rádio e TV universitária: NRTU – Responsável: Marleide Cavalcante 

Atividade 2: Pró-Reitoria de Infraestrutura – Responsável: Silvestre Nobrega  
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9.2.1.3 Metas a serem alcançadas 

Apresentar caderno técnico de análise da viabilidade do uso de água de chuva e 

água servida até final do 3º bimestre de 2014. 

 

9.2.1.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 

Bimestre 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1. Atividade 1          

1.1 Planejamento          

1.2 Produção de material          

1.3 Divulgação          

2. Atividade 2          

2.1 Planejamento          

3.1 Execução          

3.2 Caderno técnico          

 

9.2.1.5 Previsão de recursos 

Descrição Valor estimado (R$) 

 7.000,00 

 

9.2.2 Ação 16: Redução de desperdício e garantia de abastecimento 

A redução do desperdício compreende uma ação importante no controle da 

demanda do recurso água e na garantia de continuidade do abastecimento de forma 

sustentável. O desperdício configura impacto significativo no consumo de água e promove 

um incremento de vazão para atender aos usuários, a comunidade universitária. 

 

9.2.2.1 Atividades da ação 

Atividade 1: ampliar os mecanismos de comunicação entre a comunidade universitária e o 

setor responsável pela operação e manutenção das instalações hidro sanitárias; 

Atividade 2: ampliar rotina para verificação e manutenção corretiva a fim de sanar 

problemas que causam desperdício de água; 

Atividade 3: implantar sistema de macro e micromedição com objetivo de reduzir 

desperdício; 

Atividade 4: instalação de equipamentos eficientes e inteligentes para uso racional da água 

na manutenção dos jardins, banheiros, copas. 
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9.2.2.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1: Coordenadoria de Comunicação Social – Responsável: Adriana Moreno; 

Atividade 2: Prefeitura Universitária – Responsável: Raimundo Nonato; 

Atividade 3 e 4: Pró-Reitoria de Infraestrutura – Responsável: Silvestre Nobrega. 

 

9.2.2.3 Metas a serem alcançadas 

Substituir 50% dos equipamentos não eficientes no consumo de água até 6º 

bimestre de 2014. 

 

9.2.2.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 

Bimestre 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1. Atividade 1          

1.1 Planejamento          

1.2 Desenvolvimento          

1.3 Rotinas e Avaliações          

2. Atividade 2          

2.1 Planejamento          

2.2 Desenvolvimento          

2.3 Rotinas e Avaliações          

3. Atividade  3 e 4          

3.1 Planejamento          

3.2 Licitação          

3.3 Execução serviços          

3.4 Operação e avaliação          

 

9.2.2.5 Previsão de recursos 

Descrição Valor estimado (R$) 

 520.000,00 

 

9.2.3 Ação 17: Sustentabilidade ambiental na coleta e tratamento de esgoto 

O sistema de disposição das águas residuais atualmente na UFRR é o 

individualizado de fossas e sumidouro, sendo lançado ao solo após tratamento primário e 

pouco eficiente. Com a concentração elevada de construção deste tipo de sistema o solo e a 

água subterrânea podem vir a sofrer contaminação por agentes patogênicos. 
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9.2.3.1 Atividades da ação 

Atividade 1: Viabilizar a implantação do sistema de tratamento de esgoto com utilização 

de técnicas sustentáveis, aproveitando os gases para geração elétrica e os resíduos como 

fertilizante; 

Atividade 2: Ampliar e integrar a rede coletora de esgoto da UFRR com a rede coletora 

municipal. 

 

9.2.3.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1: Pró-Reitoria de Infraestrutura – Responsável: Silvestre Nobrega  

 

9.2.3.3 Metas a serem alcançadas 

Definir técnicas e sistemas de tratamento de esgoto e aproveitamento dos 

subprodutos deste em outros usos, aplicável a realidade e condições locais até o 6º bimestre 

de 2014; 

Integrar 70% dos esgotos das unidades acadêmicas e administrativas ao sistema 

público de esgotamento sanitário até 6º bimestre de 2014. 

 

2.3.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 

Bimestre 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1. Atividade 1          

1.1 Planejamento          

1.2 Estudo de soluções          

1.3 Definição de solução          

2. Atividade 2          

2.1 Planejamento          

2.2 Licitação          

2.3 Execução serviços          

2.3 Operação e avaliação          

 

9.2.3.5 Previsão de recursos 

Descrição Valor estimado (R$) 

 1.380.000,00 
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10 Plano de Ação – Coleta Seletiva 

 

10.1 Objetivo 

 

Aprimorar o processo de coleta seletiva junto à comunidade universitária, 

pensando também no reprocessamento ou reaproveitamento dos resíduos recicláveis após a 

sua adequada destinação. 

 

Resumo das ações 

Ordem Descrição da ação 

18 Conscientização da comunidade universitária 

19 
Contratação de empresa especializada na coleta, tratamento e destinação de 

resíduos contaminados 

20 Implantação do projeto piloto de compostagem 

21 Implantação do projeto piloto de reciclagem de papel 

22 Implantação da coleta seletiva de óleo comestível usado 

23 Verificar possibilidades de parcerias para a destinação de resíduos 

 

10.2 Detalhamento de implementação das ações 

10.2.1 Ação 18: Conscientização da comunidade universitária 

Atualmente, a UFRR dispõe de kit de lixeiras para coleta seletiva na maioria dos 

prédios dos seus três campi, contudo, foi diagnosticado que a comunidade universitária não 

tem realizado o descarte correto de resíduos, fazendo a mistura de resíduos de grupos 

diferentes em um mesmo depósito. 

Outro fato agravante é a ausência de cestos compartilhados de coleta seletiva nos 

ambientes interiores (salas administrativas, salas de aula, laboratórios, etc.). Desta forma, o 

usuário não tem a opção de realizar o descarte seletivo nos espaços internos da UFRR. 

A correta separação e destinação de resíduos sólidos requer, sobretudo, educação, 

mudança de cultura e de hábitos. 

 

10.2.1.1 Atividades da ação 
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Atividade 1: aquisição de cestos compartilhados de coleta seletiva para as salas 

administrativas e salas de aula; e depósitos apropriados para o descarte de resíduos de 

laboratório. 

Atividade 2: promover campanha de educação ambiental destinada à comunidade 

universitária 

Atividade 3: orientação aos coletores (colaboradores da limpeza interna dos prédios e 

colaboradores que realizam a coleta externa para destinação) 

 

10.2.1.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1: Diretoria de Administração – Responsável: João Sobrinho  

Atividade 2: Coordenadoria de Comunicação Social - Responsável: Adriana Moreno 

Campanha na rádio e TV universitária: NRTU – Responsável: Marleide Cavalcante 

Atividade 3: Prefeitura Universitária – Responsável: Raimundo Nonato  

 

10.2.1.3 Metas a serem alcançadas 

A partir do 2º bimestre de 2014, equipar 100% dos laboratórios que produzem 

resíduos contaminados da UFRR com depósitos adequados para o descarte de resíduos 

químicos, contaminados e perfurocortantes. 

A partir do 3º bimestre de 2014, alcançar 90% do descarte seletivo na UFRR 

A partir do 3º bimestre de 2014, proceder 90% da coleta seletiva na UFRR. 

10.2.1.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 

Bimestre 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1. Atividade 1          

1.1 Planejamento          

1.2 Licitação          

1.3 Recebimento          

1.4 Distribuição          

2. Atividade 2          

2.1 Planejamento          

2.2 Produção de material          

2.3 Divulgação          

3. Atividade  3          

3.1 Sobre depósitos externos          

3.2 Sobre depósitos internos          
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10.2.1.5 Previsão de recursos 

Descrição Valor estimado (R$) 

Cestos 70.000,00 

Depósitos para laboratórios 30.000,00 

Campanha 5.000,00 

Total 105.000,00 

 

10.2.2 Ação 19: Contratação de empresa especializada na coleta, tratamento e 

destinação de resíduos contaminados 

Os resíduos contaminados produzidos pelos laboratórios 

da UFRR tem sido descartados rotineiramente no lixo 

comum, ou no esgoto. 

No caso dos resíduos químicos e contaminados, estes 

intoxicam o solo, os rios, os vegetais, os animais. E o ser humano não metaboliza essas 

substâncias, causando danos a sua saúde. No caso dos perfurocortantes, se descartados em 

embalagens inadequadas, podem causar acidentes nos processos de coleta e destinação do 

lixo. 

 

10.2.2.1 Atividades da ação 

Atividade 1: aquisição de depósitos para descarte de resíduos de laboratório (atividade já 

descrita na Ação 1). 

Atividade 2: contratação de empresa especializada na coleta, tratamento e destinação de 

resíduos de laboratórios (químicos, contaminados e perfurocortantes) 

 

10.2.2.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 2: Prefeitura Universitária – Responsável: Raimundo Nonato  

 

10.2.2.3 Metas a serem alcançadas 

A partir do 2º bimestre de 2014, proceder à coleta especializada de 100% dos 

resíduos contaminados produzidos pelos laboratórios da UFRR. 

 

10.2.2.4 Cronograma de implantação 
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Ano 2013 2014 

Bimestre 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1. Atividade 2          

1.1 Levantamento laboratórios          

1.2 Planejamento contratação          

1.3 Licitação          

1.4 Prestação dos serviços          

 

10.2.2.5 Previsão de recursos 

Descrição Valor estimado (R$) 

Contrato/ano 200.000,00 

 

10.2.3 Ação 20: Implantação do projeto piloto de compostagem 

Atualmente, os resíduos orgânicos da UFRR, em sua maioria, tem sido destinados 

ao aterro sanitário do município. 

A compostagem é um processo de oxidação biológica através do qual os 

microrganismos decompõem os compostos constituintes dos materiais orgânicos, liberando 

dióxido de carbono e vapor de água.  

O uso da tecnologia proposta justifica-se por desenvolver um processo de 

compostagem rápida, usando biotecnologia, proporcionando assim, o aproveitamento 

racional e ecologicamente correto dos resíduos alimentício e poda das árvores que de 

alguma forma venha ocasionar transtorno no âmbito da UFRR como, por exemplo, a 

formação de lixões e obstruções as redes elétricas.  

Portanto, objetiva-se desenvolver um processo de compostagem rápida para a 

reciclagem dos resíduos vegetais e restos alimentícios, no âmbito da Universidade Federal 

de Roraima. 

 

10.2.3.1 Atividades da ação 

Atividade 1: aquisição de equipamentos. 

Atividade 2: implementação do projeto 

 

10.2.3.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1: Prefeitura Universitária – Responsável: Raimundo Nonato  

Atividade 2: Setor de Olericultura da Escola Agrotécnica - Responsável: Jandiê Silva 
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10.2.3.3 Metas a serem alcançadas 

A partir do 3º bimestre de 2014, destinação de 100% dos resíduos orgânicos da 

UFRR para o processo de compostagem. 

 

10.2.3.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 

Bimestre 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1. Atividade 1          

1.1 Planejamento          

1.2 Licitação          

1.3 Recebimento          

2. Atividade 2          

2.1 Infraestrutura          

2.2 Unidade piloto (início)          

2.3 Aperfeiçoamento          

 

10.2.3.5 Previsão de recursos 

Descrição Valor estimado (R$) 

Triturador de resíduos 14.700,00 

Unidade de compostagem 200.000,00 

2 colaboradores serviços gerais/ano 38.400,00 

Total 253.100,00 

 

10.2.4 Ação 21: Implantação do projeto piloto de reciclagem de papel 

Os resíduos de papel e papelão da UFRR eram destinados à Cooperativa 

Unirenda, contudo, as entregas estão paralisadas devido à suspensão dos trabalhos na 

própria Cooperativa (situação, esta, registrada até a conclusão do presente plano de ação). 

Atualmente, existe uma demanda institucional por materiais produzidos a partir de 

papel reciclado, como envelopes para convite, convites, cartões, produtos para eventos 

(pastas e bloco de anotações), souvenirs, produtos de promoção organizacional, dentre 

outros artigos. No entanto, o processo licitatório de tais produtos tem sido frustrado pelas 

limitações de mercado, que muitas vezes não está apto a atender pedidos diferenciados de 

produtos confeccionados com este insumo. 

Portanto, o projeto piloto de reciclagem de papel será uma experiência que poderá 

levar a Universidade a uma solução para a destinação dos seus resíduos a base de papel e 

papelão, como também atenderá a sua demanda interna por materiais de papel reciclado e 

de design diferenciado, proporcionado pelo processo artesanal. 
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Além disso, este projeto atenderá não somente a questão da sustentabilidade, 

como também terá um caráter social ao envolver as reeducandas do Projeto João de Barro 

em um contexto de aprendizado profissional voltado para a reciclagem. 

Outra finalidade do projeto é a conscientização dos usuários, com a oferta de 

produtos confeccionados com papel semente, que incentiva o consumidor final a plantá-lo 

em sua residência ao invés de descartá-lo no lixo quando o produto perder a sua finalidade. 

E como benefício o consumidor terá plantas de pequeno porte com utilidade, dentre elas:  

flores, ervas para chá ou verduras de mesa para saladas. 

 

10.2.4.1 Atividades da ação 

Atividade 1: construção do galpão para recebimento, guarda e seleção da matéria-prima 

Atividade 2: aquisição de equipamento e insumos 

Atividade 3: implementação do projeto piloto 

 

10.2.4.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1: Pró-Reitoria de Infraestrutura – Responsável: Joel Moizinho  

Atividade 2: Editora da UFRR - Responsável: Cesário Queiroz 

Atividade 3: Editora da UFRR - Responsável: Cesário Queiroz. 

Desenvolvimento de produtos – Colaboração: Cássia Calliari 

 

10.2.4.3 Metas a serem alcançadas 

A partir do 6º bimestre de 2014, destinação e reciclagem de 50% dos resíduos 

produzidos a base de papel e papelão. 

 

10.2.4.4 Cronograma de implantação 
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Ano 2013 2014 

Bimestre 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1. Atividade 1          

1.1 Planejamento          

1.2 Licitação          

1.3 Construção          

1.4 Recebimento          

2. Atividade 2          

2.1 Planejamento          

2.2 Licitação          

2.3 Recebimento          

3. Atividade  3          

3.1 Plano de operação          

3.2 Início dos trabalhos          

 

10.2.4.5 Previsão de recursos 

Descrição Valor estimado (R$) 

Galpão de 200 m
2 

160.000,00 

Máquina de reciclagem processo semiartesanal 500.000,00 

Telas 5.400,00 

Corantes e insumos para papel artesanal / mês 1.000,00 

5 colaboradores / mês  2.750,00 

Total 669.150,00 

 

10.2.5 Ação 22: Implantação da coleta seletiva de óleo comestível usado 

Atualmente, inexiste a orientação e destinação adequada dos resíduos de óleo 

vegetal produzidos na UFRR, portanto a Universidade firmará uma parceria com a 

empresa Glória para a coleta de óleo usado produzido pelas lanchonetes e pelo restaurante 

da UFRR, bem como disponibilizará pontos de entrega para a comunidade universitária 

destinar corretamente este resíduo que é comum em residências, evitando, assim, o 

descarte inadequado no esgoto ou solo.  

O resíduo será reprocessado na fabricação de sabão em barra, portanto deverá ser 

entregue filtrado e sem aditivo de água. 

 

10.2.5.1 Atividades da ação 

Atividade 1: formalização da parceria 

Atividade 2: implementação da ação 

 

10.2.5.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 
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Atividade 1: Coordenação de Convênios – Responsável: Eunice Alves  

Atividade 2: Prefeitura Universitária - Responsável: Raimundo Nonato 

 

10.2.5.3 Metas a serem alcançadas 

A partir do 6º bimestre de 2013, destinação para reprocessamento de 100% dos 

resíduos de óleo comestível usado na UFRR. 

Mensurar o quantitativo de resíduo de origem externa coletado por meio do 

projeto. 

 

10.2.5.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 

Bimestre 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1. Atividade 1          

1.1 Assinatura          

2. Atividade 2          

2.1 operacionalização          

2.2 mensuração de resultados          

 

10.2.6 Ação 23: Verificar possibilidades de parcerias para a destinação de resíduos 

Conforme mencionado anteriormente, a destinação de alguns grupos de resíduos à 

Cooperativa Unirenda está paralisada devido à suspensão dos trabalhos da Cooperativa 

(situação, esta, registrada até a conclusão do presente plano de ação), portanto será 

necessário buscar novas alternativas para destinar, visando o reprocessamento dos grupos 

de resíduos viáveis, como o plástico, metais, lâmpadas, dentre outros, ao invés de descarta-

los no aterro sanitário. 

Os resíduos de alumínio serão destinados ao Projeto Móveis Ecológicos da 

Amazônia, cujo objetivo é produzir móveis e utilitários, gerando o menor impacto 

ambiental possível, e promovendo a inclusão social e geração de renda. 

Para os demais resíduos, será necessário encontrar soluções de destinação 

adequada. 

 

10.2.6.1 Atividades da ação 

Atividade 1: estabelecer contatos para formalização de parcerias. Ou em última alternativa, 

realizar contratações vantajosas para a Administração. 
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10.2.6.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1: Diretoria de Planejamento – Responsável: Cladeilson  Sousa Oliveira. 

 

10.2.6.3 Metas a serem alcançadas 

A partir do 1º bimestre de 2014, destinar para o reprocessamento 70% dos 

resíduos recicláveis produzidos na UFRR. 

 

10.2.6.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 

Bimestre 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1. Atividade 1          

1.1 convênios ou contratações          
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11 Plano de Ação – Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho 

 

11.1 Objetivo 

 

 Implantar medidas que visem à promoção do bem-estar dos servidores que 

integram e colaboram com o desenvolvimento da UFRR. As medidas são voltadas não 

somente para tornar a jornada de trabalho mais agradável e otimizar o desempenho das 

atribuições, mas também para proporcionar melhores condições durante toda a 

permanência do servidor na instituição, além de poder modificar seu ambiente fora dela, 

por se envolver em outras atividades, por adotar novas práticas e adquirir novos hábitos, 

novos conceitos que podem e devem ser empregados nos outros contextos da vida em 

sociedade. 

A qualidade de vida perpassa além do equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. 

Trata-se de uma longa jornada, pautada na consciência de se ter e fazer um constante 

esforço para manter-se saudável e atingir o mais alto potencial de bem-estar. Cada um é 

responsável pela busca de ganhos em qualidade de vida e tal responsabilidade não deve ser 

delegada a outros, pois é pautada em ações e atitudes de cada indivíduo. O modo de ser é 

que vai fazer diferença em todos os aspectos que envolvem a qualidade de vida: pessoal, 

familiar, profissional, espiritual, físico, entre outros, garantindo assim sucesso e satisfação. 

 

Resumo das ações 

Ordem Descrição da ação 

24 
Ampliação das atividades oferecidas no Centro de Desenvolvimento 

do Servidor 

25 Eventos esportivos e confraternizações 

26 Atendimento psicossocial 

27 Caravana da saúde 

28 Espaços de descanso e convivência 

29 Mostra de talentos 

30 Portal do Servidor 

31 Conscientização e responsabilidade social 

32 Capacitação 

33 Segurança no trabalho 

34 Bicicletários 
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11.2 Detalhamento de implementação das ações 

11.2.1 Ação 24: Ampliação das atividades no Centro de Desenvolvimento do Servidor 

Um estilo de vida ativo é importante tanto para a promoção quanto manutenção da 

saúde, e é também um aliado para o bem-estar do indivíduo, pois contribui para o alívio do 

estresse e da tensão do cotidiano. 

Para possibilitar maior adesão a prática de atividades físicas é importante oferecer 

opções variadas tanto no formato que as atividades deverão ser desenvolvidas quanto nos 

dias e horários ofertados, e assim atender aos anseios e a demanda de solicitações quanto à 

necessidade de mais ações diferenciadas e que proporcionem diferentes momentos de 

socialização. 

11.2.1.1 Atividades da ação 

Atividade 1: aquisição de mais equipamentos para a academia e avaliação física; e 

aquisição de produtos promocionais (camisas, bolsas, toalhinhas, squeezes, entre outros) 

para serem entregues aos participantes das atividades do CDS, como forma de divulgar, 

incentivar a frequência nas atividades oferecidas e contribuir também para o 

desenvolvimento sustentável, com a substituição dos copos descartáveis; 

Atividade 2: contratação dos serviços de prescrição de exercícios, de aulas de ginástica 

aeróbica (jump, step, dança, entre outras), e de avaliação física, todos esses de competência 

de profissionais da área de Educação Física. 

Atividade 3: estruturação de uma sala para jogos (pebolim, tênis de mesa, xadrez, sinuca) 

no CDS, com reparos dos materiais que apresentam problemas. 

 

11.2.1.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1, 2 e 3: Coordenação de Atenção à Qualidade de Vida – Responsável: Marta 

Llancafilo 

Atividade 3: Prefeitura Universitária – Responsável: Raimundo Nonato  

 

11.2.1.3 Metas a serem alcançadas 

Até o 2º bimestre de 2014, ter implementado no CDS pelo menos mais duas 

atividades diferenciadas (ginástica aeróbica, dança, jogos) objetivando ter até o final do 

ano uma adesão de no mínimo 30% do total de servidores que ainda não usufruem de 

nenhuma atividade ofertada por este Centro. 
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A partir do 1º semestre de 2014 dispor de uma sala de jogos e ter efetiva utilização 

desse espaço ao menos uma vez por mês, sejam por atividades promovidas pelo CDS ou 

pelos próprios servidores, beneficiando-os assim na questão de integração social. 

 

11.2.1.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 

Bimestre 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1. Atividade 1  

1.1 Planejamento            

1.2 Licitação            

1.3 Recebimento            

1.4 Distribuição            

2. Atividade 2  

2.1 Planejamento            

2.2 Licitação            

2.3 Contratação            

2.4 Prestação dos serviços            

3. Atividade  3  

3.1 Conserto dos materiais            

3.2 Adequação da sala            

3.3 Utilização            

 

11.2.1.5 Previsão de recursos 

Descrição Valor estimado (R$) 

Material de Consumo 60.000,00 

Material Permanente 60.000,00 

Serviços 150.000,00 

Reformas e adequações 5.000,00 

Total 275.000,00 

 

11.2.2 Ação 25: Eventos esportivos e confraternizações 

Anualmente são organizados alguns eventos esportivos, mas ainda não pertencem 

ao calendário da Universidade, ou seja, os servidores ainda não tem o hábito de aguardar 

ou se organizarem para tais atividades previamente. Apesar disso, a participação por parte 

dos servidores e colaboradores tem sido alta e os resultados positivos. O mesmo ocorre 

com as confraternizações que são organizadas, os servidores tem prestigiado e apresentam 

suas colaborações para as próximas festas. 

Proporcionar um ambiente que favoreça a prática de atividades físicas, ter ações 

que sejam internalizadas no calendário de eventos da Universidade incentivaria os 

servidores a se manterem ativos e se planejarem antecipadamente para a participação 

nesses momentos. Organizar momentos de lazer e confraternização estreitariam os laços, 
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deixando o ambiente de trabalho mais agradável, e promovendo também a socialização 

entre os servidores. 

11.2.2.1 Atividades da ação 

Atividade 1: adotar um calendário de eventos esportivos e de confraternizações voltados à 

integração dos servidores e colaboradores terceirizados; 

Atividade 2: realizar um estudo para verificar como as ações de atividade física e de lazer 

podem ser estendidas aos dependentes diretos dos servidores; 

Atividade 3: verificar a viabilidade de estruturar um espaço adequado para práticas 

desportivas e momentos de integração e lazer. 

 

11.2.2.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1: Coordenação de Atenção à Qualidade de Vida – Responsável: Marta  

Llancafilo; 

Divisão de Esporte e Lazer – Responsável: André Triani; 

Diretoria de Desenvolvimento do Servidor – Responsável: Adriana Mesquita. 

Atividade 2: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – Responsável: Vângela Isidoro. 

Atividade 3: Pró-Reitoria de Infraestrutura – Responsável: Joel Carlos Moizinho; 

Pró-Reitoria de Administração – Responsável: Railma Sales. 

 

11.2.2.3 Metas a serem alcançadas 

 A partir do 6º bimestre de 2013 iniciar a divulgação do calendário de eventos 

esportivos e confraternizações que deverão ser promovidas pela UFRR, buscando a 

realização anual, a partir de 2014, de pelos menos três eventos esportivos de grande porte, 

que contem com efetiva participação dos servidores, bem como realizar eventos menores, 

de caráter mais lúdico que contribuam para os servidores estreitarem os laços de 

relacionamento, contribuindo para melhorias no ambiente de trabalho. 

Ao final de cada ano, após o início dessas atividades, pretende-se contabilizar a 

participação de no mínimo 80% dos servidores em pelo menos um dos eventos 

promovidos. 

 

 

11.2.2.4 Cronograma de implantação 
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Ano 2013 2014 

Bimestre 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1. Atividade 1 

1.1 Planejamento           

1.2 Estruturação           

1.3 Divulgação           

1.4 Atividades           

2. Atividade 2 

2.1 Análise           

2.2 Consolidação           

2.3 Definição dos critérios           

3. Atividade  3 

3.1 Análise           

3.2 Consolidação           

3.3 Definição dos critérios           

 

11.2.1.5 Previsão de recursos 

Não definida. 

 

11.2.3 Ação 26: Atendimento Psicossocial 

Para um bom andamento das atividades diárias é necessário encontrar o equilíbrio 

entre vida pessoal e trabalho. Algumas situações da vida particular, por exemplo, podem 

interferir negativamente e refletir dificuldades no ambiente de trabalho. 

Oferecer apoio e tratamento aos servidores que relatam tais problemas é um meio 

de auxiliá-los a adquirir novamente o bem-estar psicossocial, e retomar o seu 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

11.2.3.1 Atividades da ação 

Atividade 1: levantamento da demanda de servidores que necessitam de atendimento; 

Atividade 2: elaboração de um projeto com ações visando redução dos problemas 

identificados. 

11.2.3.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividades 1 e 2: Diretoria de Saúde e Assistência Social – Responsável: Jeovanete Rocha 

Atividade 1: Divisão de Desenvolvimento de Sistemas – Responsável: Aline Tavares. 

 

11.2.3.3 Metas a serem alcançadas 



 

 48 

Até o fim do 4º bimestre de 2013, ter empregado os instrumentos de coleta de 

dados e identificado a demanda de servidores que necessitam de intervenções 

psicossociais.  

Iniciar as ações a partir do 1º bimestre de 2014, e tornar possível a redução dos 

problemas das pessoas atendidas, melhorando a qualidade de vida bem como a prestação 

de serviço por parte do servidor. 

 

11.2.3.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 

Bimestre 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1. Atividade 1 

1.1 Questionário (online)           

1.2 Aplicação           

1.3 Análise dos Resultados           

2. Atividade 2 

2.1 Planejamento           

2.2 Estruturação das ações           

2.3 Execução das atividades           

 

11.2.3.5 Previsão de recursos 

Não definida. 

 

11.2.4 Ação 27: Caravana da Saúde 

É importante encontrar maneiras de facilitar o acesso dos servidores às ações de 

atenção à saúde, oferecidas pela universidade, incentivando-os à prática do autocuidado 

com a saúde. 

 

11.2.4.1 Atividades da ação 

Atividade 1: definição do cronograma de realização dos exames médicos periódicos, bem 

como dos consultórios onde os exames deverão ser realizados. 

Atividade 2: realização de atendimentos médicos descentralizados (testes de diabetes; 

aferição de pressão arterial, etc) nos blocos da Universidade, visando também a 

conscientização e divulgação para os servidores quanto à realização dos exames médicos 

periódicos para servidores, conforme estabelece o Decreto 6.856/2009. 

 

11.2.4.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 
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Atividade 1 e 2: Diretoria de Saúde e Assistência Social – Responsável: Maria Cacau e 

Diretoria de Desenvolvimento do Servidor – Responsável: Adriana Mesquita 

 

11.2.4.3 Metas a serem alcançadas 

A partir do 5º bimestre de 2013 iniciar os atendimentos médicos descentralizados 

nos campi da UFRR, visando divulgação da realização dos exames médicos periódicos 

bem como a conscientização dos servidores dos autocuidados com a saúde. 

Até o final do ano de 2014, alcançar 90% dos servidores na realização dos exames 

médicos periódicos, que tem sua importância para a busca e promoção da saúde, sendo 

possível também a identificação e minimização dos riscos existentes no ambiente de 

trabalho e nas doenças ocupacionais. 

 

11.2.4.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 

Bimestre 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1. Atividade 1 

1.1 Planejamento           

1.2 Consultórios           

1.3 Cronograma           

1.4 Realização dos exames           

2. Atividade 2 

2.1 Planejamento           

2.2 Elaboração materiais            

2.3 Atendimentos           

 

11.2.4.5 Previsão de recursos 

Não definida. 

 

11.2.5 Ação 28: Espaços de descanso e convivência 

Diariamente muitos servidores seguem levando uma jornada ininterrupta dentro 

da instituição, almoçando na própria universidade ou em locais bem próximos, para 

retornarem logo. Após isso, ficam em suas salas aguardando o horário para reinicio das 

atividades. 

Espaços estruturados adequadamente para proporcionar melhores condições de 

repouso durante a permanência na instituição, em locais próprios a esse fim, minimizariam 

o ônus gerado para o servidor e para a instituição, pois aquele não mais ficaria 
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improvisando locais de espera até o retorno às atividades, e também diminuiria o gasto 

com consumo de energia, pois existiria menos salas com luzes e centrais de ar funcionando 

para um ínfimo número de pessoas no intervalo de expediente. 

 

11.2.5.1 Atividades da ação 

Atividade 1: elaboração de projetos; 

Atividade 2: aquisição de materiais e demais ações visando a estruturação desses espaços. 

 

11.2.5.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1: Pró-Reitoria de Infraestrutura – Responsável: Joel Moizinho 

Atividade 2: Coordenação de Atenção à Qualidade de Vida – Responsável: Marta  

Llancafilo 

 

11.2.5.3 Metas a serem alcançadas 

 Até o último bimestre do ano de 2013 ter finalizado o levantamento de áreas que 

deverão ser organizadas para proporcionar o descanso dos servidores. 

No ano de 2015, ter estruturado em todos os campi pelo menos um espaço com a 

finalidade de tornar menos penosa e onerosa a permanência do servidor na instituição no 

horário de almoço, e fomentar nos servidores o hábito de empregarem esses locais para seu 

efetivo repouso. 

11.2.5.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 2015 

Bimestre 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 

1. Atividade 1 

1.1 Planejamento           

1.2 Licitação           

1.3 Execução           

1.4 Entrega           

2. Atividade 2           

2.1 Termo referência           

2.2 Licitação           

2.3 Recebimento           

 

11.2.5.5 Previsão de recursos 

Não definida. 
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11.2.7 Ação 29: Mostra de talentos 

Incentivar a participação dos servidores em ações que valorizem e aprimorem os 

talentos de cada um, tornando conhecidas tais atividades e gerando também maior 

integração entre os servidores, pois tais manifestações independerão de nível hierárquico, 

cargo ou função exercida. 

 

11.2.7.1 Atividades da ação 

Atividade 1: identificar dentre os servidores e colaboradores da instituição, aqueles que 

desenvolvem manifestações artísticas: dança, canto, fotografia, pintura, artesanato, poesia, 

etc; 

Atividade 2: organizar trimestralmente um evento nos moldes de um sarau/mostra, que 

tenha por objetivo expor os talentos identificados e fomentar a cultura. Encorajando 

também que mais servidores busquem contato com essas manifestações artísticas, seja 

como expectadores ou sujeitos da ação; 

 

11.2.7.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1: Coordenação de Cultura e Eventos – Selmar de Souza e 

Divisão de Desenvolvimento de Sistemas – Responsável: Aline Tavares 

Atividade 2: Coordenação de Cultura e Eventos – Responsável: Selmar de Souza e 

Coordenação de Atenção à Qualidade de Vida – Responsável: Marta 

Llancafilo. 

 

11.2.7.3 Metas a serem alcançadas 

Até o 6º bimestre de 2013 ter realizado a pesquisa que visa à identificação das 

manifestações artísticas e culturais desenvolvidas pelos servidores e colaboradores desta 

universidade. 

Anualmente realizar os eventos que objetivam atender às expectativas dos 

servidores quanto à valorização das manifestações artísticas realizadas por eles e ao mesmo 

tempo despertar e fomentar a descoberta dos talentos da UFRR, tornando possível que os 

servidores sintam-se à vontade para expor sua arte para a comunidade em geral. 
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11.2.7.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 

Bimestre 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1. Atividade 1 

1.1 Questionário (online)           

1.2 Aplicação           

1.3 Análise dos Resultados           

2. Atividade 2 

2.1 Planejamento           

2.2 Elaboração materiais           

2.3 Realização da ação           

 

11.2.7.5 Previsão de recursos 

Descrição Valor estimado (R$) 

Material de consumo 30.000,00 

Material permanente 40.000,00 

Serviços 20.000,00 

Total 90.000,00 

 

11.2.8 Ação 30: Portal do Servidor 

 Em breve será implantado na Instituição um portal voltado para a prestação de 

informações acerca da vida funcional dos servidores. Ele vem sendo aprimorado para 

dispor informações, atividades voltadas à qualidade de vida, ações de promoção da saúde, 

listando iniciativas que já são realizadas com o detalhamento para o servidor da UFRR 

poder entender como participar dessas ações. 

 A facilidade de acesso, por parte dos servidores, das informações tanto da vida 

funcional quanto das ações que são desenvolvidas pela Universidade em benefício dos 

servidores será um aliado importante para ganhos em qualidade de vida no ambiente de 

trabalho, uma vez que tal medida evidencia a preocupação com a valorização das pessoas. 

 

11.2.8.1 Atividades da ação 

Atividade 1: implantação do portal por meio do módulo SIGRH do sistema de gestão 

adquirido da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

11.2.8.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1: Diretoria de Tecnologia da Informação – Responsável: Luciano Oliveira 
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11.2.8.3 Metas a serem alcançadas 

Até o 1º bimestre de 2014, estruturar o portal e disponibilizar o acesso aos 

servidores, garantindo que assim os servidores possam ter uma ferramenta que os ajude a 

entender e acompanhar a sua vida funcional, conhecer o passo-a-passo dos procedimentos 

de solicitações e demais requerimentos, bem como ficarem informados sobre as ações que 

a universidade desenvolve em prol deles. 

 

11.2.8.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 

Bimestre 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1. Atividade 1 

1.1 Implantação           

1.2 Acesso           

 

11.2.8.5 Previsão de recursos 

Não definida. 

 

11.2.9 Ação 31: Conscientização e responsabilidade social 

 O ambiente acadêmico deve ser o mais favorável possível para que exista a 

disseminação de ações, projetos e ideias que visem melhorias da realidade existente. Para 

tanto é necessário que todos contribuam para a adoção de um modelo de cultura 

institucional focado na inserção de práticas sustentáveis. 

 A realização de campanhas, semanas, jornadas, entre outras ferramentas deverá ser 

usada para conscientizar a comunidade acadêmica quanto à adoção de um modelo de 

gestão sustentável, que possibilite a internalização de valores sobre a importância da 

mudança de alguns hábitos, procurando adotar medidas que colaborem para o 

desenvolvimento sustentável não somente da Universidade, mas do ambiente em que se 

vive, em todos os contextos da sociedade. 

 

11.2.9.1 Atividades da ação 

Atividade 1: Planejar junto aos departamentos administrativos e didáticos ações de 

conscientização: campanhas, jornadas, passeios, entre outras ações, que sejam 

desenvolvidas aproveitando as datas comemorativas com apelo de sustentabilidade, 

responsabilidade social, cidadania, educação, etc. 
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11.2.9.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1: Coordenação de Atenção à Qualidade de Vida – Responsável: Marta  

Llancafilo, 

Coordenadoria de Comunicação Social – Responsável: Adriana Moreno e 

NRTU – Responsável: Marleide Cavalcante 

 

11.2.9.3 Metas a serem alcançadas 

Até o 6º bimestre do ano de 2013 definir as datas comemorativas e as ações que 

serão desenvolvidas a partir do ano seguinte. E em 2014 ter ampla realização de 

campanhas com foco na sustentabilidade e adoção de boas práticas e promover a 

conscientização não somente dos servidores, mas da comunidade em geral. E contribuir 

para que sejam promovidas e sugeridas pela comunidade acadêmica a realização de ações 

que atendam a esse modelo de gestão sustentável, até mesmo na forma de trotes solidários. 

 

11.2.9.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 

Bimestre 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1. Atividade 1 

1.1 Planejamento           

1.2 Material divulgação           

1.3 Ações           

 

11.2.9.5 Previsão de recursos 

Descrição Valor estimado (R$) 

Material de consumo/divulgação 60.000,00 
 

11.2.10 Ação 32: Capacitação 

 Visando ao desenvolvimento dos servidores, esta ação busca o fortalecimento da 

política de capacitação, estimulando o hábito pela busca constante de crescimento e 

desenvolvimento profissional, bem como despertar nos gestores a importância de estimular 

os seus colaboradores para a participação efetiva nos eventos de capacitação. 

 Tal proposta objetiva incentivar o servidor a buscar informações quanto aos cursos 

de seu interesse profissional e fomentar a comunicação quanto aos informativos, pois a 

Universidade já proporciona aos seus servidores a oferta de cursos e palestras sobre temas 

variados, mas ainda assim, muitos servidores desconhecem ou ficam sem saber da 
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realização dessas ações. E em muitos casos, o servidor tem a solicitação de liberação 

indeferida devido à falta de atenção ou ao desconhecimento acerca das ações internas de 

capacitação. 

 

11.2.10.1 Atividades da ação 

Atividade 1: estudar novas formas de divulgação dos cursos e palestras oferecidos. 

Atividade 2: conscientizar os gestores sobre a importância dos eventos de capacitação para 

o crescimento do servidor e da Instituição. 

Atividade 3: realizar pesquisa visando identificar temáticas de interesse dos servidores e 

estabelecer um calendário para a realização, ficando claro para o servidor que toda sexta-

feira será promovido algum evento, por exemplo. 

 

11.2.10.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1 e 3: Diretoria de Desenvolvimento do Servidor – Responsável: Adriana 

Mesquita e Coordenadoria de Comunicação Social – Responsável: Adriana Moreno. 

Atividade 2: Diretoria de Desenvolvimento do Servidor – Responsável: Adriana Mesquita 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – Responsável: Vângela Maria 

 

11.2.10.3 Metas a serem alcançadas 

Até o fim do 5º bimestre de 2013, concluir a pesquisa junto aos servidores sobre os 

melhores meios de divulgação dos eventos de capacitação que serão desenvolvidos no 

corrente ano. A identificação destes meios de comunicação contribuirá para que as 

informações sobre as ações de capacitação possam chegar quase que a totalidade de 

servidores da UFRR, dando oportunidade a todos de participar destas ações. 

Até o final do 6º bimestre de 2013 realizar as reuniões com todos os gestores da 

UFRR a fim de conscientizá-los da importância da capacitação para o desenvolvimento 

institucional. Essa conscientização visa demonstrar aos nossos gestores que para um curso 

de capacitação, por exemplo, ter o efeito realmente desejado, depende muito do 

acompanhamento e apoio de cada gestor, apoio este que deve acontecer antes, durante e 

depois do treinamento. 

Até o final do 5º bimestre de 2013 realizar a pesquisa junto aos servidores sobre os 

temas a serem abordados nas palestras, contatar os profissionais de acordo com as áreas de 

interesse e elaborar o calendário com a programação. Essa meta visa contribuir para a 

qualidade de vida dos nossos servidores, dando oportunidade de terem acesso a diversas 
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palestras, sobre temas variados, com calendário pré-fixado, visando criar uma rotina, onde 

todos saberão que numa data especifica haverá um evento de capacitação ou orientação. 

 

11.2.10.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 

Bimestre 4º 5º 6º 

1. Atividade 1 

1.1 Planejamento    

1.2 Realizar a pesquisa    

1.3 Divulgar o resultado    

2. Atividade 2 

2.1 Elaborar material    

2.2 Realizar reuniões    

3. Atividade 3 

3.1 Realizar pesquisa sobre os temas    

3.2 Contatar profissionais    

3.3 Elaborar o calendário e divulgar    

3.4 Realização dos eventos    

 

11.2.10.5 Previsão de recursos 

Não definido. 

 

11.2.11 Ação 33: Segurança no trabalho 

 Nas atividades laborais algumas estruturas físicas são mais requeridas que outras 

para o desempenho das funções. Isso pode ocasionar moléstias que comprometem a saúde 

do servidor bem como as atribuições por ele desenvolvidas. O estresse do dia a dia também 

gera comprometimento da saúde e do serviço. 

 O objetivo desta ação é diminuir o nível de estresse laboral, proporcionando 

atividades que auxiliem de modo preventivo no combate às doenças ocasionadas por 

esforço repetitivo. Identificar os pontos que geram problemas à saúde do servidor e corrigí-

los. 

 

11.2.11.1 Atividades da ação 

Atividade 1: realizar convênio com empresa que ofereça os serviços de ginástica laboral e 

massagem; 

Atividade 2: providenciar as alterações tanto de estrutura, quanto de mobiliário, que visem 

corrigir/ minimizar os problemas ergonômicos encontrados; 
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11.2.11.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1: Coordenação de Atenção à Qualidade de Vida – Responsável: Marta 

Llancafilo  

Coordenação de Convênios – Eunice Alves de Oliveira. 

Atividade 2: Coordenação de Atenção à Qualidade de Vida – Responsável: Marta 

Llancafilo 

Pró-Reitoria de Infraestrutura – Responsável: Joel Moizinho 

Diretoria de Administração – Responsável: João Sobrinho 

 

11.2.11.3 Metas a serem alcançadas 

Até o 2º semestre 2014, ter iniciado as atividades de ginástica e massagem 

antiestresse na universidade. 

Na ginástica laboral, ter uma adesão de todos os setores administrativos na sua 

realização, e nos departamentos didáticos encontrar momentos que possibilitem que 

servidores e docentes que lá atuam, usufruam da atividade, proporcionando a todos que 

tenham um intervalo nas suas atividades para aliviar as tensões geradas pela rotina diária. 

Com a massagem pretende-se que todos os servidores possam usufruir do serviço 

e tornar regular a sua oferta, pois a massagem é uma alternativa de caráter preventivo 

contra o estresse, e executada de forma regular, considerando a demanda desta 

Universidade, trará muitos benefícios à saúde e bem-estar dos servidores que forem 

atendidos. 

Até o fim do ano de 2015, ter substituído o mobiliário inadequado por outros 

ergonomicamente corretos. Com isso reduzir os riscos de doenças ocupacionais causadas 

por desconforto e má postura durante o trabalho. 

 

11.2.11.4 Cronograma de implantação 
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Ano 2013 2014 2015 

Bimestre 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º  

1. Atividade 1 

1.1 Planejamento           

1.2 Convênio           

1.3 Execução           

1.4 Atividades           

2. Atividade 2 

2.1 Levantamento           

2.2 Licitação           

2.3 Recebimento           

2.4 Distribuição           

 

11.2.11.5 Previsão de recurso 

Não definido. 

 

11.2.12 Ação 34: Bicicletários 

 A falta de um local seguro para estacionar impede muitas pessoas de usarem suas 

bicicletas como meio de transporte básico. Deixar uma bicicleta sem vigilância, mesmo por 

curtos períodos, pode facilmente resultar em danos ou roubo. Encontrar um bicicletário que 

não seja adequado ou que não esteja convenientemente localizado pode provocar uma 

experiência frustrante. 

 Dentro da universidade é visível o trânsito de pessoas que adotam a bicicleta como 

meio de deslocamento. Para incentivar que mais pessoas adotem esse hábito, e assim 

melhorar sua qualidade de vida e contribuir para a sustentabilidade, é necessário oferecer 

estruturas para sua segurança e conforto. A instalação de bicicletários adequados é uma 

medida que evidencia respeito aos ciclistas e demostra preocupação com as questões 

sustentáveis, sendo importante o planejamento desses locais nos campi da Universidade. 

 

11.2.12.1 Atividades da ação 

Atividade 1: implantação de novos bicicletários, considerando também o tempo de 

permanência nesses locais para adquirir os modelos mais adequados de acordo com a 

situação. 

 

11.2.12.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1:  Pró-Reitoria de Infraestrutura – Responsável: Joel Moizinho e Prefeitura 

Universitária – Responsável: Raimundo Nonato. 
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11.2.12.3 Metas a serem alcançadas 

Até o 1º semestre de 2015, ter substituído todos os bicicletários encontrados 

atualmente nos campi, por modelos adequados e contar com pelo menos três bicicletários, 

localizados em pontos estratégicos, que comportem mais bicicletas e com estrutura 

coberta. Contribuindo para que mais pessoas possam optar por adotarem esse tipo de 

deslocamento nos campi, já que é oferecida estrutura que beneficia o uso da bicicleta e que 

é demonstrada atenção aos ciclistas e suas bicicletas. 

 

11.2.12.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 2015 

Bimestre 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 

1. Atividade 1 

1.1 Levantamento           

1.2 Relatório           

1.3 Planejamento           

1.4 Licitação           

1.5 Recebimento           

1.6 Instalação           

1.7 Entrega           

 

11.2.12.5 Previsão de recursos 

Descrição Valor estimado (R$) 

Bicicletários 100.000,00 

Reformas e adequações 50.000,00 

Total 150.000,00 
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12 Plano de Ação – Compras e Contratações Sustentáveis 

 

12.1 Objetivo 

 

Propor iniciativas que possibilitem processos licitatórios que incentivem o 

consumo racional e sustentável de bens e materiais na UFRR. 

 

Resumo das ações 

Ordem Descrição da ação 

35 Aprimorar a efetividade do calendário de compras institucional. 

36 Implantar projeto piloto de contratação sustentável 

37 Promover compras compartilhadas 

38 Disponibilizar catálogo institucional 

39 Capacitação de servidores 

 

12.2 Detalhamento de implementação das ações 

12.2.1 Ação 35: Aprimorar a efetividade do calendário de compras institucional. 

Para fazer uso do poder de compra do governo para a promoção do 

desenvolvimento sustentável, torna-se salutar o aprimoramento do calendário de compras 

institucional, o qual, além de delimitar um prazo para a apresentação dos termos de 

referência (TR), visa também educar as unidades demandantes a evitar o fracionamento de 

despesas na Instituição.  

Em 2013 foi lançado o primeiro calendário de compras e contratações da UFRR e 

o percentual de setores requisitantes que atendeu aos primeiros prazos estabelecidos não 

chegou a 25%. 

Para evitar que a Universidade continue realizando o fracionamento de despesas é 

necessário continuar e aperfeiçoar o processo de educação institucional, conduzindo as 

unidades demandantes à situação ideal de contratações internas em conjunto, que gerem o 

ganho em escala para a UFRR. 

 

12.2.1.1 Atividades da ação 
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Atividade 1: definir e articular a organização dos setores responsáveis pelo recebimento de 

demandas de compras: gerenciadores de TR. 

Atividade 2: aprimorar as formas de divulgação do calendário de compras. 

Atividade 3: intensificar a orientação técnica junto aos setores demandantes. 

 

12.2.1.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1, 2 e 3: Diretoria de Compras – Responsável: Josenilda Alcântara 

 

12.2.1.3 Metas a serem alcançadas 

Apresentação da demanda de 50% dos setores requisitantes dentro da 1ª 

convocação do calendário de 2014. 

Apresentação da demanda de 75% dos setores requisitantes dentro da 1ª 

convocação do calendário de 2015. 

 

12.2.1.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 

Bimestre 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1. Atividade 1 

1.1Reuniões c/ gerenciadores          

2. Atividade 2          

2.1 Planejamento          

2.2 Produção de material          

2.3 Divulgação          

2.4 Recepção dos TR’s          

3. Atividade 3          

3.1 ação permanente          

 

12.2.1.5 Previsão de recursos 

Não definida. 

 

12.2.2 Ação 36: Implantar um projeto piloto de contratação sustentável. 

Atualmente, os serviços gráficos e de coffe break são uns dos mais requisitados na 

UFRR, portanto tais contratações não podem ser feitas de maneira improvisada e 
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desprovidas de critérios que respeitem os princípios da eficiência, economicidade e 

sustentabilidade. 

Em 2014, será realizada uma experiência com dois tipos de contratações, visando 

à oferta e a utilização do catálogo parcial de contratação institucional, bem como a 

organização para a recepção de demandas dos setores requisitantes. 

Essa experiência permitirá a análise e o aperfeiçoamento do modelo para 

aplicação nos demais tipos de contratação institucionais. 

 

12.2.2.1 Atividades da ação 

Atividade 1: definir um catálogo específico para os serviços de coffe break e serviços 

gráficos, considerando critérios de sustentabilidade ambiental. 

Atividade 2: organizar forma de atuação com os gerenciadores dos termos. 

Atividade 3: institucionalizar a divulgação dos prazos e dos catálogos.  

 

12.2.2.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1 e 2: Diretoria de Compras – Responsável: Josenilda Menezes Alcântara 

Colaboração: Cerimonial – Responsável: Joane Ferreira Gonçalves 

Colaboração: Editora da UFRR – Responsável: Cezário Queiroz 

Atividade 3: Diretoria de Compras – Responsável: Josenilda Alcântara. 

 

12.2.2.3 Metas a serem alcançadas 

Realizar, pelo menos, um tipo de contratação sustentável e conjunta na UFRR 

durante o exercício de 2014. 

Realizar, pelo menos, dois tipos de contratação sustentável e conjunta na UFRR 

durante o exercício de 2015. 
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12.2.2.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 

Bimestre 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1. Atividade 1 

1.1 Produção do catálogo          

2. Atividade 2          

2.1 Planejamento          

2.2 Reuniões          

3. Atividade 3          

3.1 Planejamento          

3.2 Divulgação          

 

12.2.2.5 Previsão de recursos 

Não definida. 

 

12.2.3 Ação 37: Promover compras compartilhadas 

O processo de compras compartilhadas é uma ação que vem ganhando força na 

Administração Pública Federal. Apesar de sua pouca utilização pela maioria dos órgãos 

públicos, sabe-se que suas vantagens são realmente comprovadas, dentre elas, a economia 

de escala, pois, quanto mais instituições aderem ao processo, maior será o volume da 

contratação e consequentemente o custo tende a ser reduzido. 

Outro ganho esperado tem caráter social e ambiental, pois, ao se utilizar desta 

força conjunta para contratar com critérios de sustentabilidade ambiental, a Administração 

incentivará os agentes de mercado a fornecerem produtos sustentáveis ou a produzirem, 

causando o menor impacto possível ao meio ambiente. 

 

12.2.3.1 Atividades da ação 

Atividade 1: integrar-se com outros órgãos da administração pública federal para promover 

compras compartilhadas. 

Atividade 2: realizar um processo de contratação compartilhada e com critérios de 

sustentabilidade ambiental. 

 

12.2.3.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1: Diretoria de Compras - Responsável: Josenilda Menezes Alcântara 

Pró-Reitora de Administração – Responsável: Railma Sousa 
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Pró-Reitor de Planejamento – Responsável: Manoel Bezerra Júnior 

Atividade 2: Diretoria de Compras - Responsável: Josenilda Menezes Alcântara 

 

12.2.3.3 Metas a serem alcançadas 

 Promover, no mínimo, um processo licitatório no qual a UFRR seja o órgão 

gerenciador do certame no exercício de 2014. 

 Participar de um processo licitatório no qual a UFRR seja o órgão participante do 

certame no exercício de 2014. 

 Promover, no mínimo, um processo de contratação compartilhada sustentável, no 

qual a UFRR seja o órgão gerenciador do certame no exercício de 2015. 

 

12.2.3.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 

Bimestre 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1. Atividade 1 

1.1 Reuniões          

1.2 Acordo interinstitucionais          

1.3 Abertura do certame          

2. Atividade 2          

2.1 Planejamento          

2.2 Definição do objeto          

2.3 Abertura do certame        2015 

 

12.2.4 Ação 38: Catálogo institucional 

Com um catálogo institucional serão dispostas as características que permitirão a 

aquisição adequada de produtos, cuja fabricação atente aos critérios de sustentabilidade 

ambiental. Assim como, será possível estabelecer a padronização de objetos de contratação 

em comum. 

 

12.2.4.1 Atividades da ação: 

Atividade 1: elaboração de um catálogo institucional. 

 

12.2.4.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1: Diretoria de Compras - Responsável: Josenilda Alcântara 
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12.2.4.3 Metas a serem alcançadas 

 Empregar um catálogo institucional nas contratações do exercício de 2015. 

 

12.2.4.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 

Bimestre 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1. Atividade 1 

1.1 Produção do catálogo          

1.2 Divulgação          

 

12.2.5 Ação 39: Capacitação de servidores 

Produzir um termo de referencia ou fiscalizar um contrato, dentro de padrões de 

qualidade, proporciona eficiência e economicidade ao serviço público. 

Um bom planejamento da contratação gera uma contratação satisfatória, que 

necessita de um acompanhamento efetivo quanto a sua adequada execução. 

Em 2010 a Administração da UFRR descentralizou a elaboração do termo de 

referência às unidades requisitantes. Desde então, a Universidade tem se submetido a um 

processo de educação organizacional e mudanças de paradigmas, onde gestores, técnicos-

administrativos e docentes tem se envolvido no planejamento das contratações que 

atendem as necessidades de suas respectivas unidades. 

Contudo a mudança de contexto não é repentina. Cursos tem sido ofertados para 

capacitar o capital humano da Instituição, porém é necessário aprimorar o conhecimento 

organizacional, adequando-o as alterações de sistemas internos e externos impostos à 

UFRR. 

 

 12.2.5.1 Atividades da ação: 

Atividade 1: Ofertar cursos internos sobre elaboração de termo de referência e fiscalização 

de contrato, considerando critérios de sustentabilidade. 

 

12.2.5.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1: Diretoria de Desenvolvimento do Servidor – Responsável: Adriana Mesquita 

Colaboração para termos de referência: Diretoria de Compras 
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12.2.5.3 Metas a serem alcançadas 

 Capacitação de 60 servidores em 2013. 

Capacitação de 60 servidores em 2014. 
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13 Plano de Ação – Deslocamento de Pessoal  

 

13.1 Objetivo 

 

Este plano de ação visa atender aos parâmetros estabelecidos pela Instrução 

Normativa nº 10 de novembro de 2012, no tocante à mobilidade de pessoal dentro dos 

Campi Paricarana, Cauamé e Murupu, contribuindo para conduzir a comunidade 

universitária a novas atitudes de práticas sustentáveis voltadas à melhoria da mobilidade, e 

objetivando a redução de gastos e de emissões de substâncias poluentes. 

 

Resumo das ações 

Ordem Descrição da ação 

40 Diagnóstico da situação atual de mobilidade na UFRR 

41 Campanhas de mobilidade sustentável e educação no trânsito  

42 Utilização de combustíveis e veículos menos poluentes 

 

13.2 Detalhamento de implementação das ações 

13.2.1 Ação 40: Diagnóstico da situação atual de mobilidade na UFRR 

O mapeamento da infraestrutura atual da UFRR permitirá identificar as áreas 

livres para a construção futura de espaços destinados para os ciclistas que realizam 

deslocamentos dentro dos campi da UFRR. Também permitirá a avaliação do processo de 

calçamento iniciado em abril de 2013, e ainda, identificará novos espaços para arborização 

e paisagismo nos campi.   

Quanto à arborização dos campi, entende-se que os espaços verdes trazem 

benefícios potenciais para a qualidade de vida da comunidade universitária, gerando o 

controle microclimático, a melhoria da qualidade do ar, o equilíbrio no ciclo hidrológico, 

entre outras vantagens. Portanto, é de extrema importância a quantificação dessas áreas 

dentro da UFRR, fazendo um levantamento em longo prazo das áreas verdes que poderão 

ser implantadas nos campi.  

A avaliação das ações de calçamento surge da preocupação com a segurança dos 

pedestres e com a necessidade de adequar os campi da UFRR para a acessibilidade, 

seguindo os padrões e normas estabelecidos pela ABNT, tendo em vista que estes são um 
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dos principais problemas que mais prejudicam a circulação de pedestres e cadeirantes em 

vias públicas.  

Por último, esta ação contempla também o estudo da viabilidade de construção de 

passarelas cobertas que interliguem os blocos da UFRR, permitindo o fácil acesso aos 

mesmos de forma que o pedestre não esteja sujeito à incidência direta de raios solares e da 

chuva, para promover a mobilidade interna nos campi, sem a utilização de veiculo 

motorizado.  

 

13.2.1.1 Atividades da ação 

Atividade 1: mapear os espaços nos campi para implementação de ciclovias, definindo 

infraestrutura, sinalização, áreas de conflito e materiais. 

Atividade 2: mapear espaços nos campi que possam receber novos projetos de paisagismo 

e arborização. 

Atividade 3: Realizar o acompanhamento do processo de calçamento dos campi da UFRR 

visando a acessibilidade e a determinação de melhoria nas calçadas já existentes. 

Atividade 4: avaliar a possibilidade de construção de passarelas cobertas que interliguem 

os blocos da UFRR. 

 

13.2.1.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1 e 4: Pró-Reitoria de Infraestrutura – Responsável: Joel Moizinho. 

Atividade 2 e 3: Prefeitura Universitária – Responsável: Raimundo Nonato e Pró-Reitoria 

de Infraestrutura – Responsável: Joel Moizinho. 

Atividade 3: Colaboração: Departamento de Engenharia Civil – Responsável: Prof. Pablo 

Brilhante.  

 

12.2.1.3 Metas a serem alcançadas 

A partir do 3º trimestre de 2013, efetivar o acompanhamento do processo 

calçamento dos campi da UFRR. 

A partir do 4º trimestre de 2013, inicio do processo de mapeamento para definição 

de novos espaços que receberão projetos de paisagismo e arborização. 

A partir do 1º trimestre de 2015, implantar um sistema cicloviário nos campi da 

UFRR. 
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13.2.1.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 2015 

Trimestre 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

1. Atividade 1           

1.1 Planejamento           

1.2 Desenvolvimento           

1.3 Apresentação dos resultados            

1.4 Elaboração do projeto           

1.5 Licitação           

1.6 Construção de ciclovias           

2. Atividade 2           

2.1 Planejamento           

2.2 Desenvolvimento           

2.3 Apresentação dos resultados           

2.4 Elaboração do projeto           

2.5 Licitação           

2.6 Arborização           

3. Atividade 3           

3.1 Execução           

3.2 Monitoramento           

3.2 Levantamento           

3.3 Correção/Manutenção           

4. Atividade 4           

4.1 Estudo da viabilidade           

4.2 Elaboração do projeto           

4.3 Licitação           

4.4 Construção de passarelas           

 

 

13.2.2 Ação 41: Campanhas de mobilidade sustentável e educação no trânsito 

Esta ação se justifica pela necessidade de promover o desenvolvimento de 

propostas educativas que se integrem às atividades acadêmicas, visando à formação do 

cidadão para a prática de mobilidade sustentável e um convívio social mais harmônico no 

trânsito interno na UFRR.  

Atualmente, nas discussões sobre mobilidade sustentável, a bicicleta tem sido 

apontada como uma das alternativas mais viáveis, saudáveis e promissoras para o 

transporte sustentável. 

Conforme previsto na ação 39 deste plano, o estudo da viabilidade de ciclovias 

permitirá a construção de um sistema cicloviário totalmente voltado para a mobilidade 

sustentável. Com esta ação serão reduzidas as emissões de gases poluentes ao meio 
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ambiente e a comunidade universitária disporá de uma alternativa de mobilidade interna 

estruturada nos campi da UFRR. 

Outra atitude, já posta em prática em alguns estados brasileiros, e que influencia 

positivamente é a carona compartilhada, ou seja, o uso de veículos automotores por duas 

ou mais pessoas que possuam em comum o mesmo trajeto e/ou local de destino. 

 Em um trânsito cada vez mais tumultuado e violento no Estado de Roraima, 

torna-se essencial a realização de campanhas para educação no trânsito, isto, na intenção 

de auxiliar a manutenção da segurança interna, evitando acidentes e desrespeitos de 

velocidade dentro e fora dos campi da UFRR. 

 

13.2.2.1 Atividades da ação 

Atividade 1: realizar campanhas para uso de transporte não motorizado dentro dos campi 

da UFRR. 

Atividade 2: incentivar a caminhada interna na entrega de documentos ou utilização de 

sistema integrado para envio de documentos online a partir da sua entrada em 

funcionamento.  

Atividade 3: promover campanhas de sensibilização para um trânsito consciente, 

mobilizando motoristas, pedestres e ciclistas sobre o respeito da velocidade máxima 

permitida dentro do campus. 

 

Atividade 4: realizar blitz educativa na UFRR. 

Atividade 5: incentivar a carona compartilhada. 

 

13.2.2.2 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1, 2, 3 e 5: Coordcom – Responsável: Adriana Moreno e Núcleo de Rádio e TV 

– Responsável: Marleide Cavalcante. 

Atividade 3: DDS – Responsável: Adriana Mesquista (para motoristas dos carros oficiais) 

Colaboração: órgãos estaduais e municipais, tais como: Detran-RR e SMTRAN.  

Atividade 4: Prefeitura Universitária – Raimundo Nonato, DDS – Responsável: Adriana 

Mesquista. Colaboração: Detran-RR e SMTRAN.  

 

13.2.2.3 Metas a serem alcançadas 

A partir do 1º trimestre de 2014, realizar duas campanhas semestrais de educação 

no trânsito. 
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A partir do 3º trimestre de 2015, mobilizar mais da metade dos servidores da 

UFRR para a utilização de transporte não motorizado e caminhadas para mobilidade 

sustentável dentro dos campi. 

 

13.2.2.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 2015 

Trimestre 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

1. Atividade 1           

1.1 Planejamento           

1.2 Elaboração de material            

1.3 Campanhas de divulgação           

1.4 Mobilização           

2. Atividade 2           

2.1 Planejamento           

2.2. Elaboração de material           

2.3 Campanhas de divulgação           

2.4 Mobilização           

3. Atividade 3 e 4           

3.1 Planejamento           

3.2 Elaboração de material           

3.3 Firmar parcerias           

3.4 Campanhas de divulgação           

3.5 Mobilização           

 

13.2.2.5 Previsão de recursos 

Descrição Valor estimado (R$) 

Material publicitário 4.000,00 

Outdoor  2.000,00 

Camisetas para campanha 3.000,00 

Total 9.000,00 

 

13.2.3 Ação 42: Utilização de combustíveis e veículos menos poluentes 

Atualmente é possível o uso de combustíveis menos poluentes, o que reduz em 

grande número os efeitos maléficos ao meio ambiente, pois, as novas tecnologias, 

presentes nos diversos tipos de veículos, permitem a utilização mais eficiente de 

combustíveis, emitindo menores quantidades de poluentes na atmosfera. 

Para que a UFRR possa contribuir para o estabelecimento de um meio ambiente 

mais saudável é salutar que sua política de transporte estabeleça ações de aquisição de 

combustíveis menos poluentes que os combustíveis fósseis, além de veículos cuja 

tecnologia permita um consumo mais eficiente e limpo. 
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13.2.3.1 Atividade da ação 

Atividade 1: avaliação do custo-benefício para abastecimento da atual frota de veículos 

com etanol e/ou biodiesel, à considerar o tipo de veículo.  

 

Atividade 2: implementar o abastecimento de etanol nos veículos com tecnologia flex e 

biodiesel nos veículos a diesel confirmada a viabilidade para a atual frota.   

 

Atividade 3: aquisição de veículos cuja tecnologia permita o consumo de etanol e/ou 

biodiesel. 

 

13.2.3.2 Meta a ser alcançada 

 

A partir do 1º trimestre de 2015, 100% da frota de veículos da UFRR abastecida 

com etanol e/ou biodiesel.  

A partir do 1º trimestre de 2014, iniciar o processo de aquisição de novos veículos 

com a tecnologia flex e/ou biodiesel.  

 

13.2.3.3 Unidades envolvidas na implementação da ação e respectivos responsáveis 

Atividade 1: Prefeitura Universitária – Responsável: Raimundo Nonato 

Atividade 2: Diretoria de Administração – Responsável: João Batista Sobrinho.  

Atividade 3: Prefeitura Universitária – Responsável: Raimundo Nonato e Diretoria de 

Compras – Responsável: Josenilda Menezes. 

 

13.2.3.4 Cronograma de implantação 

Ano 2013 2014 2015 

Trimestre 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

1. Atividade 1           

1.1 Avaliação           

1.2 Elaboração do relatório           

2. Atividade 2           

2.1 Termo de referência           

2.2 Licitação           

2.3 Abastecimento           

3. Atividade 3           

1.1 Identificação da necessidade           

1.2 Planejamento/Licitação           

 


