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PLANO DE AÇÕES – PLANO DE GESTÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL – 2016 (anexo à Resolução nº 142-CD, de 22 de dezembro de 2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA INDICADORES META 2016 RECURSOS 
 

Macroárea: Energia 

Instalação 

elétrica geral 

Projetar areformulação do 

sistema elétrico para permitir 

operação e controle do uso 

mais eficiente 

DIEE/CEM 12 meses Ação realizada 1 Humano e financeiro 

Propor especificações de 

equipamentos para controle 

do uso de carga 

DIEE/CEM 12 meses Ação realizada 1 Financeiro 

Organização da 

manutenção 

Propor especificações de 

equipamentos de segurança 

(EPI/EPC) 

DIEE/CEM 12 meses Ação realizada 1 Financeiro 

Elaborar procedimentos para 

serviços em subestações 
DIEE/CEM 12 meses Ação realizada 1 Humano e financeiro 

Estimular boas 

práticas 

sustentáveis 

sobre energia 

elétrica 

Desenvolver campanhas junto 

à comunidade universitária 

para redução do consumo de 

energia 

DIEE/CEM 12 meses 

Número de 

campanhas 

realizadas 

2 Humano 

Eficiência do 

sistema elétrico 

Especificar equipamentos 

para um sistema de telemetria 
DIEE/CEM 12 meses Ação realizada 1 Humano 

Revisar os contratos de 

energia elétrica 
DIEE/CEM 12 meses 

Número de 

contratos revistos 
1 Humano 
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PLANO DE AÇÕES – PLANO DE GESTÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL – 2016 (anexo à Resolução nº 142-CD, de 22 de dezembro de 2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA INDICADORES META 2016 RECURSOS 
 

Projetar estudo de alternativas 

para suprimento de energia 

em caso de falha no sistema 

principal 

DIEE/CEM 12 meses 

Número de 

estudos 

desenvolvidos 

1 Humano e financeiro 

Mapear o uso da energia 

através de medidores 
DIEE/CEM 12 meses Ação realizada 1 Humano 

Macroárea: Resíduos Sólidos 

Estabelecer 

sistema de gestão 

para resíduos 

sólidos da UFMS 

Análise dos diagnósticos dos 

resíduos gerados na UFMS e 

proposição de medidas para 

redução de geração de rejeitos 

DICM/COA 12 meses Ação realizada 1 Humano 

Implementar e propor 

melhorias ao projeto de 

logística interna dos resíduos 

sólidos que prime pela 

segregação para 

reaproveitamento dos 

resíduos e redução da 

quantidade para disposição 

final 

DICM/COA 12 meses Ação realizada 1 Humano e financeiro 

Propor medidas para melhorar 

a segregação de resíduos 

gerados na UFMS 

DICM/COA 12 meses Ação realizada 1 Humano e financeiro 
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OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA INDICADORES META 2016 RECURSOS 
 

Institucionalizar, 

promover e 

divulgar boas 

práticas 

sustentáveis 

Incluir dados na plataforma 

visual/site para divulgar o 

sistema de resíduos sólidos e 

propiciar sua interação com a 

comunidade universitária 

DICM/COA 12 meses Ação realizada 1 Humano e financeiro 

Inserir cláusulas contratuais e 

fiscalizar os serviços de 

terceiros, relacionados aos 

resíduos, para que as suas 

atividades estejam em 

conformidade com as 

observâncias ambientais 

instituídas 

DICM/COA 12 meses 

Número de 

cláusulas 

contratuais 

inseridas 

1 Humano 

Promover campanha para 

redução do consumo de copos 

descartáveis, incentivando o 

uso de canecas e garrafinhas, 

e de papel A4, orientando 

para o reuso e 

encaminhamento para 

reciclagem 

DICM/COA 12 meses 

Número de 

campanhas 

realizadas 

1 Humano e financeiro 

  



 
República Federativa do Brasil 

Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
 

 
PLANO DE AÇÕES – PLANO DE GESTÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL – 2016 (anexo à Resolução nº 142-CD, de 22 de dezembro de 2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA INDICADORES META 2016 RECURSOS 
 

Macroárea: Água e Esgoto 

Criar uma base 

de informação 

que possibilite a 

rápida 

formulação de 

um parecer 

técnico, 

informativo e 

corretivo 

Projetar o mapeamento da 

rede de esgoto, bem como das 

caixas de gorduras, caixas de 

inspeção, poços de visita e 

tubulação geral 

CEM 12 meses Ação realizada 1 Humano 

Projetar o mapeamento da 

rede de abastecimento de 

água na UFMS 

CEM 12 meses Ação realizada 1 Humano 

Divulgar através de site 

específico as informações 

relativas ao consumo de água, 

custos e medidas de 

eficientização oriundas da 

UFMS 

CEM 12 meses Ação realizada 1 Humano e financeiro 

Incentivar e 

aumentar a 

promoção de 

boas práticas 

sustentáveis 

Promover campanhas de 

conscientização para a 

redução de desperdício de 

água, orientando o uso de 

maneira consciente  

CEM 12 meses 

Número de 

campanhas de 

conscientização  

1 Humano e financeiro 
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OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA INDICADORES META 2016 RECURSOS 
 

Macroárea: Deslocamento de Pessoal e de Material 

Introduzir 

critérios de 

sustentabilidade 

na compra de 

veículos 

automotores e/ou 

suas 

manutenções  

Incluir exigência em cláusula 

no processo licitatório, para 

aquisição de veículos leves 

com motores do ciclo OTTO, 

para que os mesmos tenham 

classificação A ou B do PBE 

veicular 

COA/PROINFRA e 

DICT/PRAD 
12 meses Ação realizada 1 Humano 

Projetar o inventário das 

emissões de gases de efeito 

estufa produzidas pelo 

deslocamento de pessoal e 

material 

CGM 12 meses Ação realizada 1 Humano e financeiro 

Estimular a 

utilização de 

transportes 

coletivos e 

alternativos pela 

comunidade 

universitária 

Instituir campanha em mídia 

impressa com a confecção de 

cartazes incentivando o uso 

de transporte coletivo e 

veículos não-motorizados nos 

Câmpus 

DITL/COA/PROINFRA 12 meses 
Número de 

campanhas 

2 campanhas 

para uso de 

transporte 

coletivo e 1 

para uso de 

bicicletas 

Humano e financeiro 

Macroárea: Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho 

Fortalecer o 

Programa de 
Identificar as fontes de riscos 

potenciais à saúde e a 

segurança 

DIST 12 meses 

Número de 

ambientes 

inspecionados 

400 - 
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OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA INDICADORES META 2016 RECURSOS 
 

Qualidade de 

Vida na UFMS Avaliar, por meio de equipe 

multiprofissional em saúde, 

as situações de risco à saúde 

no trabalho dos servidores 

DIAS 12 meses 

Número de 

exames médicos 

e atendimentos 

psicológicos e 

sociais 

2000 - 

Estimular e ampliar a cultura 

de capacitação e 

aprimoramento dos servidores 

para o cumprimento adequado 

de suas atribuições 

DIEC 12 meses 

Número de 

servidores 

capacitados 

600 - 

Desenvolver indicadores de 

satisfação e bem-estar 

coletivo da comunidade 

Universitária 

GAB/PROGEP 12 meses 

Relatório de 

Indicadores 

gerado 

1 - 

Buscar amparo legal para 

poder introduzir os servidores 

inativos nas atividades de 

capacitação da UFMS 

GAB/PROGEP e DIEC 12 meses 

Número de 

atividades 

realizadas por 

inativos 

1 - 

Inserir cláusulas no contrato 

de aquisição de materiais e 

equipamentos para o 

atendimento no mínimo aos 

critérios ergonômicos 

indicados pela ABNT, e 

proativamente aos demais 

itens de conforto ergonômicos 

DIST 12 meses 

Percentual de 

objetos 

adquiridos com 

critérios 

ergonômicos 

2% - 
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Constituir Brigada contra 

Incêndio voluntária para 

atuação preventiva, prestação 

de primeiros socorros e 

evacuações de ambientes 

DIST 12 meses 

Número de 

unidades 

atendidas 

5 - 

Macroárea: Material de Consumo 

Manter a busca 

pela eficiência do 

uso de copos 

descartáveis  

Realizar levantamento do 

consumo de copo plásticos de 

água e café em 2015 

DIAX/CGM/PRAD 12 meses Ação realizada 1 

  

Manter a campanha "Adote 

uma caneca", afixando 

cartazes por todos os Campis 

PRAD 12 meses Ação realizada 1 R$ 400,00 

Propor a aquisição de copo 

biodegradáveis 
PRAD 12 meses Ação realizada 5%   

Manter a busca 

pela eficiência no 

consumo de 

papel de 

impressão  

Realizar levantamento do 

consumo de papel em 2015 
DIAX/CGM/PRAD 12 meses Consumo 2015 1   

Manter a campanha " O papel 

tem 2 lados", afixando 

cartazes em todos os locais 

próximos das impressoras 

PRAD 12 meses Ação realizada 1 R$ 400,00 

Propor slogan nos emails 

institucionais "ANTES DE 

IMPRIMIR PENSE NA SUA 

RESPONSABILIDADE E 

COMPROMISSO COM O 

MEIO AMBIENTE" 

PRAD 12 meses Ação realizada 1   
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OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA INDICADORES META 2016 RECURSOS 
 

Manter a a busca 

pela eficiência no 

consumo de 

cartuchos/toner 

para impressão 

Instalar Ilhas de impressão  Todas UnidadeS 12 meses 

Percentual de 

ilhas de 

impressão 

instaladas 

100%   

Incentivar a comunicação 

interna digital 

Todas unidades, com 

apoio DIPR 
12 meses Ação realizada 1   

Manter a campanha de 

conscientização do usuario 

"Imprima so o necessário" 

PRAD 12 meses Ação realizada 1   

Macroárea: Compras e Contratações Sustentáveis 

Compras 

sustentáveis 
Propor a substituição de 

aparelhos purificadores de 

água de uso laboratorial, por 

equipamentos mais eficientes 

(por osmose reversa) 

CGM/PRAD 12 meses 
Cláusula em 

edital 
20%   

Propor aquisições de 

aparelhos de ar condicionado 

com selo PROCEL e 

classificação A (ou a mais 

eficiente da categoria) 

CGM/PRAD 12 meses 
Cláusula em 

edital 

Sob 

demanda 
  

Manter a revisão dos itens dos 

principais pregões, 

adequando-os, quando 

possível, aos critérios 

ambientais 

CGM/PRAD 12 meses 
Cláusula em 

edital 

Novos 

editais da 

UFMS 
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OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA INDICADORES META 2016 RECURSOS 
 

Macroárea: Práticas de Sustentabilidade  

Limpeza e 

conservação 

Manter a limpeza do Lago do 

Amor  
DICM/COA 12 meses 

Número de 

limpezas 

realizadas 

4 Humano  

Arborizar  áreas da UFMS  DICM/COA 12 meses 
Número de 

mudas plantadas 
220 Humano e financeiro 

Executar compostagem de 

resíduos orgânicos 

proveniente de podas, para 

produção de adulbo 

DICM/COA 12 meses 

Toneladas de 

adulbo 

produzidas 

10 Humano 

 

 


