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Apresentação
A Comissão Permanente de Sustentabilidade Institucional (COPESI) é uma
comissão permanente da UNIRIO, tendo caráter consultivo e de assessoramento da
Administração Superior, diretamente subordinada à Reitoria. A COPESI foi criada em
2015, por meio da Portaria nº 763 com a atribuição de, entre outros, atuar como
comissão gestora do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS), e seu
funcionamento ocorre de acordo com o regimento interno disposto na Resolução nº
4.564/2015.
São finalidades da COPESI: definir e acompanhar as ações, assim como fazer
cumprir as políticas de sustentabilidade organizacional na UNIRIO, visando atender às
necessidades institucionais nesta área e à legislação vigente (Decreto nº 7.746/2012,
da Presidência da República; e a Instrução Normativa nº 10/2012, do Ministério do
Planejamento; entre outros).
Em fevereiro de 2016 foi estabelecida uma nova composição da COPESI
(Portarias nº 107/2016 e 158/2016), em acordo com a Resolução nº 4.564/2015, com
35 membros incluindo representantes da Administração Central (Vice-reitor e Próreitores), Unidades Acadêmicas (Decanias dos cinco Centros Acadêmicos), Órgãos
suplementares (Arquivo Central, Biblioteca Central e Hospital Universitário Gaffrée e
Guinle), Associações (ADUNIRIO, ASUNIRIO e DCE) e 12 consultores ad-hoc.
Em 2016, a COPESI elaborou a minuta do Plano de Gestão de Logística
Sustentável (PLS) da UNIRIO, a qual foi submetida à apreciação pelo Conselho
Universitário (CONSUNI) e aprovada por unanimidade em sessão realizada no mês de
setembro deste ano. Logo após, houve a publicação da Resolução nº 4.705, de 12 de
setembro de 2016, a qual dispõe sobre o Plano de Gestão de Logística Sustentável
(PLS) da UNIRIO. Com isso, foi iniciada uma nova etapa rumo ao início da execução das
atividades previstas no PLS e das práticas e diretrizes para a sustentabilidade na
UNIRIO.
Na página eletrônica da UNIRIO há um espaço virtual da COPESI
(<http://www.unirio.br/copesi>), no qual podem ser acessados informações relativas
as atividades da comissão bem como o PLS.
O Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) da UNIRIO dispõe que as
práticas de sustentabilidade se darão em torno dos sete temas previstos na IN
SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro de 2012, a saber: (i) material de consumo; (ii)
energia elétrica; (iii) água e esgoto; (iv) gestão de resíduos; (v) qualidade de vida no
ambiente de trabalho; (vi) compras e contratações sustentáveis e (vii) deslocamento
de pessoal. São propostas ações para cada um dos temas visando o atendimento de
objetivos e metas específicos, conforme apresentado no PLS.
Durante o ano de 2017, a COPESI adotou como estratégia a formação de cinco
subcomissões (a saber: 1-Gestão de bens naturais, 2-Gestão de resíduos, 3-Qualidade
de vida na Universidade, 4-Sensibilização e capacitação da comunidade acadêmica e 5-

Gestão de bens públicos) que ficaram responsáveis por partes específicas dentre os
setes eixos temáticos constantes do PLS.
Ações de Divulgação
Foi dado prosseguimento a estratégia de sensibilização por meio do
informativo interno “Comunica UNIRIO”, o qual é disponibilizado por correio
eletrônico a todos os servidores da Universidade.
O “Comunica UNIRIO” foi criado pela Coordenadoria de Comunicação Social da
UNIRIO e entrou em atividade no ano de 2016. Este é enviado semanalmente aos
servidores e engloba pautas relacionadas à educação, saúde, lazer, esporte,
entretenimento, serviços e outros; planeja campanhas educativas e institucionais, em
conjunto com outros departamentos administrativos e acadêmicos; e promove ações
pontuais de acordo com o calendário de datas comemorativas. No âmbito da COPESI,
foram concebidas desde a primeira edição do “Comunica UNIRIO”, a inserção de tiras
com mensagens curtas e de fácil interpretação sobre Sustentabilidade.
Entre janeiro de 2016 e abril de 2017 foram disponibilizados 60 informativos
“Comunica UNIRIO”. Durante o período abordado por este relatório (maiooutubro/2017), foram adicionados 37 informativos, atingindo-se um acumulado de
quase 100 informativos em cerca de dois anos. O conteúdo dos informativos pode ser
acessado em: http://www.unirio.br/comso/comunica-unirio/comunica-unirio-15-dejunho-de-2016.
Reestruturação da COPESI
Ao longo do ano de 2017 aconteceram alguns pedidos de dispensa da
comissão, por motivos diversos: incompatibilidade com a realização de outras
atividades, exoneração por posse em cargo não acumulável em outra instituição
pública, entre outros. Aliado a isso, o Comitê Gestor da COPESI procedeu à consulta a
diversas Unidades e as Associações de classe (ADUNIRIO, ASUNIRIO e DCE) solicitando
indicações para uma nova composição da Comissão. Para o próximo ano, pretende-se
nomear oficialmente a nova comissão por meio de Portaria e dar prosseguimento na
estratégia de formação das subcomissões e desenvolvimento das ações previstas no
PLS.

Reuniões do Comitê Gestor nas Diferentes Unidades
Durante o segundo semestre de 2017, o Comitê Gestor da COPESI, em
atendimento a demanda encaminhada pela subcomissão de Gestão de Resíduos
relativa à Coleta Seletiva, concentrou-se no agendamento e realização de reuniões
com os dirigentes das Unidades organizacionais da UNIRIO conforme o calendário
apresentado na Tabela 1. Nessas reuniões, sempre que possível, estiveram presentes
além dos dirigentes (Vice-reitor, Decanos e/ou Diretores de Escola/instituto/Unidade

Administrativa),
os
Secretários
Administrativos
dos
Centros/Institutos,
Administradores de Edifícios e Encarregados do serviço de limpeza.
Nestas reuniões foram abordados temas relativos à Coleta Seletiva no âmbito
de cada Unidade da UNIRIO, dentre os quais: estado atual da coleta seletiva; presença
e número adequado dos diferentes tipos de coletores; condição, adequabilidade e
necessidade de adaptação do local utilizado para armazenamento temporário dos
resíduos; necessidade de obtenção de recipientes apropriados para o
acondicionamento dos resíduos (bags, tambores ou caçambas); e adequação à parceria
UNIRIO – COMLURB para a coleta e destinação dos resíduos recicláveis.
Foram identificadas algumas demandas específicas, a saber: Instituto
Biomédico, Instituto de Biociências e Escola de Nutrição- geração de resíduos químicos
provenientes de atividades de ensino e pesquisa e que necessitam de contratação de
empresa especializada para remoção e descarte adequado; Centro de Letras e Artesgeração de resíduos de madeira a partir das atividades de construção de
cenários/cenografia os quais não são recolhidos pela empresa que realiza a coleta de
resíduos ordinariamente no campus 436, Urca. No caso do Instituto Biomédico, foi
informado que já há um processo em andamento para a contratação de empresa
especializada para a remoção dos resíduos químicos. No Instituto de Biociências,
também houve a iniciativa de abertura de processo de contratação de empresa
especializada em ano anterior. Contudo, ainda persiste um volume bem menor de
resíduos químicos armazenados e aguardando descarte.
Ainda com relação ao Instituto Biomédico, foi destacado um problema relativo
ao descarte de resíduos sólidos oriundos de cantina vinculada ao Instituto
Hahnemanniano do Brasil (IHB), o qual compartilha com o IB o espaço do campus Frei
Caneca da UNIRIO. Também foi destacada por inúmeras Unidades a importância do
restabelecimento e pleno funcionamento da Comissão de Baixa Patrimonial para
subsidiar os processos de descarte de equipamentos e bens inservíveis.

Tabela 1. Reuniões realizadas nas diversas Unidades AcadêmicoAdministrativas.

UNIDADE
Vice-reitoria, Ouvidoria, PROAD/DAA,
Representante da CNS
Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCH)
Centro de Letras e Artes (CLA)
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (CCET)
Escola de Nutrição (EN)
Escola de Enfermagem Alfredo Pinto (EEAP)
Instituto Biomédico (IB)
Centro de Ciências Jurídicas e Políticas (CCJP)

DATA
08/06/2017
22/06/2017
27/06/2017
29/06/2017
13/07/2017
13/07/2017
18/09/2017
25/09/2017

*PROAD – Pró-reitoria de Administração / DAA – Diretoria de
Atividades Apoio / CNS – Companhia Nacional de Serviços (contrato
serviço de limpeza).

Ação dos copos duráveis e Grupo Teçá
O Projeto Teçá surgiu como uma campanha promovida por estudantes dos
cursos de Biologia e Ciências Ambientais visando à redução do uso de copos
descartáveis no Restaurante Universitário da UNIRIO (localizado no campus 436, Urca).
Essa atividade foi proposta como parte de um trabalho acadêmico apresentado pelos
estudantes na disciplina Desenvolvimento Sustentável (Depto. de Botânica, Instituto
de Biociências), sob a coordenação da Profa. Michelle Cristina Sampaio. Durante duas
semanas, os estudantes fixaram cartazes, montaram uma mesa com folhetos
informativos e abordaram os usuários do Restaurante Universitário argumentando
sobre os impactos do uso de plásticos e oferecendo copos duráveis personalizados
como alternativa aos descartáveis. Outras edições do Projeto e da Ação dos copos
duráveis foram realizadas posteriormente, como na edição do EIA- Encontro de
Iniciativa Ambientais da UNIRIO. Maiores informações sobre o projeto podem ser
obtidas em: https://www.facebook.com/ProjetoTeca/.

Figura 1. Fotografias ilustrando a Ação dos Copos Duráveis realizada pelo Projeto
Teçá (Fonte: https://www.facebook.com/ProjetoTeca/).

Conclusão
Ao longo do ano, pode-se observar que:
(1) A estratégia de estabelecimento de subcomissões para realização dos planos de
ação constantes no PLS da UNIRIO foi parcialmente bem sucedida. Algumas
subcomissões obtiveram melhor aproveitamento em suas ações enquanto outras
foram profundamente afetadas por sucessivas solicitações de dispensa de membros da
COPESI;
(2) o PLS proposto para a UNIRIO foi bastante abrangente em sua concepção, mas não
considerou apropriadamente aspectos como a exequibilidade em um curto intervalo
de tempo – um ano – considerando um cenário de escassez de recursos (humanos e
materiais) em relação a sua execução;

(3) a Comissão irá encaminhar a Administração Central da UNIRIO um documento
argumentando sobre a importância de a COPESI ser “elevada” a condição de Unidade
Administrativa da Universidade, considerando-se a necessidade de alocação de
recursos humanos que estejam integralmente dedicados às ações de sustentabilidade
na Universidade para um melhor aproveitamento.

