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1 Dados de Identificação do CD-SGA
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Servidor com formação na área ambiental
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Luana Braiz Gonçalves

Câmpus Sapucaia do Sul
Discente de curso de graduação
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Câmpus Pelotas – Visconde da Graça

Marcelo Bento Terres

Coordenadoria de Gestão Sustentável

Michel David Gerber
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Câmpus Gravataí

Ricardo Gautério
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2 Introdução
O Comitê Diretor do Sistema de Gestão Ambiental (CD-SGA) foi instituído pela Portaria
nº 1566/2018 e regulamentado pela Portaria CONSUP nº 130/2018. O CD-SGA do IFSul é um
órgão colegiado técnico, de caráter assessório e consultivo, responsável por orientar a
implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e desenvolver ações relacionadas à
sustentabilidade ambiental. Compete ao CD-SGA:
- Auxiliar na implantação e manutenção da Política de Sustentabilidade Ambiental do
IFSul;
- Propor a revisão da Política de Sustentabilidade Ambiental do IFSul, mantendo-a
atualizada em relação à legislação vigente;
- Assessorar a Coordenadoria de Gestão Sustentável (CGS) nas questões relativas ao
planejamento, implantação e manutenção do SGA;
- Elaborar normativas e propostas de projetos relacionados à sustentabilidade ambiental;
- Auxiliar a CGS na avaliação e desenvolvimento de programas, planos, projetos e ações
do SGA.
Este relatório comtempla as ações desenvolvidas de abril de 2019 a junho de 2021.
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3 Atividades realizadas pelo CD-SGA
3.1 Tema/Título da Atividade: Diagnóstico ambiental das unidades do IFSul
- Descrição detalhada da atividade: O comitê realizou, em 2019, um Diagnóstico ambiental
do IFSul e para tanto foi enviado as unidades do UF um formulário contendo questões como:
Atualização de Portaria do NUGAI; Formalização entre câmpus e cooperativas de catadores;
Situação do gerenciamento dos resíduos sólidos (segregação dos resíduos; movimentação
interna; armazenamento temporário; controle da quantidade descartada e periodicidade e
coleta) e Licenciamento Ambiental. Os dados informados pelas unidades contribuíram para
a priorização de ações a serem planejadas e desenvolvidas pelo CD-SGA.
- Planejamento de ações futuras: revisão e atualização do diagnóstico.

3.2 Tema/Título da Atividade: Fórum ambiental do IFSul
- Descrição detalhada da atividade: Durante o ano de 2019 o comitê realizou o planejamento
do 1º Fórum Ambiental do IFSul, a ser realizado de 1º a 5/06/20, na Semana de Meio
Ambiente, com a premissa básica de envolver comunidade interna e externa, evitando desta
forma paralelismo de ações. Foi idealizado um evento, contando Ciclo de Palestras, Oficinas,
Concurso de Ideias “Sustentabilidade no IFSul” (baseado nos 7 eixos do PLS), Encontro de
NUGAIs, entre outras atividades. Foi definido como tema central do Fórum “Sustentabilidade:
experiências e perspectivas”, sendo criados GT´s, para elaboração do Projeto do evento
(Endrigo, Marcelo e Raquel) e para desenvolver os diferentes eixos temáticos: Gestão de
resíduos (Endrigo e Michel); Gestão de recursos naturais (Daniel e Lacina); Tecnologias
ambientais (Eduardo e Raquel); Políticas e legislação ambiental (Endrigo e Michel) e
Educação ambiental (Helen, Lacina e Luciana). Em função da pandemia do Coronavírus, o
comitê deliberou pela suspensão do evento.
- Planejamento de ações futuras: Realizar o Fórum Ambiental, tão logo existam condições
sanitárias.

3.3 Tema/Título da Atividade: Guia de Elaboração de PGRS
- Descrição detalhada da atividade: Com o objetivo de auxiliar no licenciamento ambiental
das unidades do IFSul, alguns membros do CD-SGA (Endrigo, Marcelo e Michel), auxiliaram
na construção de um Guia para Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
O Guia encontra-se disponível no site do IFSul.
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- Planejamento de ações futuras: Elaborar um Guia para auxílio no Licenciamento Ambiental
das unidades do IFSul.

3.4 Tema/Título da Atividade: Revisão da Política de Sustentabilidade Ambiental do
IFSul
- Descrição detalhada da atividade: O comitê entendeu que a Política de Sustentabilidade
Ambiental do IFSul, aprovada pela Resolução CONSUP nº 149/2017, necessitava de uma
revisão e para tanto montou um Grupo de Trabalho – GT (Helen, Marcelo e Michel). Este GT
trabalhou na atualização da Política e a submeteu ao Comitê, que após avaliação, elaborou
uma minuta da Política.
- Planejamento de ações futuras: submeter a minuta da Política de Sustentabilidade
Ambiental do IF a comunidade acadêmica para sugestões e posterior aprovação pelo
CONSUP.

3.5 Tema/Título da Atividade: Revisão do Regulamento dos NUGAI´s
- Descrição detalhada da atividade: O Regulamento vigente dos Núcleos de Gestão
Ambiental Integrada (NUGAI´s) data de 09/12/2015, necessitando desta forma de uma
revisão. Foi criado um GT (Endrigo, Daniel, Lacina e Raquel) que realizou a revisão do
regulamento e elaborou um texto base de novo regulamento. Este texto base foi submetido
ao CD-SGA e após avaliação, originou uma minuta de regulamento a ser apreciada pela
comunidade acadêmica do IFSul.
- Planejamento de ações futuras: submeter a minuta de Regulamento dos NUGAI´s a
comunidade acadêmica para sugestões e posterior aprovação pelo CONSUP.

3.6 Tema/Título da Atividade: PDI 2020/2024
- Descrição detalhada da atividade: O comitê auxiliou a comissão de planejamento na
construção do PDI 2020/2024 do IFSul, especificamente no Objetivo “Promover a
sustentabilidade ambiental como princípio transversal aos processos institucionais”. A partir
do objetivo estabelecido no mapa estratégico do PDI, o comitê auxiliou na avaliação das
possíveis iniciativas a serem desenvolvidas pela instituição para a execução desse objetivo,
com base nas contribuições realizadas pela comunidade. Essas propostas de iniciativas
subsidiaram a comissão no detalhamento do planejamento estratégico a ser consolidado no
IFSul, a partir de 2021
- Planejamento de ações futuras: ---
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4 Considerações Finais
A inserção do tema da sustentabilidade ambiental torna-se obrigatório e urgente na
definição dos rumos de uma instituição de ensino. Neste sentido a atuação do Comitê Diretor
do Sistema de Gestão Ambiental, formado por servidores e estudantes das diversas unidades
do IFSul, tem papel imprescindível no assessoramento da Coordenadoria de Gestão
Sustentável.
O entendimento das funções e da dinâmica de funcionamento do CD-SGA foi sendo
construído ao longo das reuniões realizadas. Sem dúvida alguma, a pandemia do Coronavírus
influenciou negativamente no rendimento dos trabalhos deste Comitê, porém entende-se que,
mesmo com esta limitação, este período foi proveitoso, demonstrando a importância das ações
desenvolvidas até então para a consolidação desta temática em nossa instituição.

