UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE SUSTENTABILIDADE E INTEGRAÇÃO SOCIAL
DIRETORIA DE SUSTENTABILIDADE E INTEGRAÇÃO SOCIAL
COORDENAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE

Ata da Reunião ordinária da Comissão de Políticas de Sustentabilidade - CPS,
metapresencialmente e presencialmente na UFSB, realizada em 04/10/2018.

Aos 4 (quatro) dias do mês de outubro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), das 9:00 às
12:00h reuniram-se presencialmente membros da Comissão de Políticas de Sustentabilidade –
CPS da Universidade Federal do Sul da Bahia, na sala 01 do prédio da Reitoria da Universidade
Federal do Sul da Bahia – UFSB, Campus Jorge Amado, no Bairro de Ferradas, Itabuna, Bahia,
assim como metapresencialmente com membros da CPS em outros Campi, com o objetivo de
discutir a seguinte pauta: 1. Discussões sobre os pilares para a construção do PLS; 2.

Compartilhamento de consultas para a construção da Política de Sustentabilidade
utilizando o formulário proposto como ferramenta metodológica participativa; 3.
Informes. Compareceram à reunião os seguintes membros da Comissão de Políticas de
Sustentabilidade: Metapresencialmente - Juvenal C. Pinheiro (representante discente 2

do CPF), Catarina Marcolin (CSC); Frederico M. Neves (CPF); Paulo Dimas (CSC);
Moane Vieira Sousa (CES_CPF); Renata R. Passinho (CSC); Telma Simões Peres
Andrade (CPF). Presencialmente: Leonardo Moraes (CSC); Helder Rocha da Conceição
(CJA); Luana Campinho Rêgo; Luana Sampaio; Milton Ferreira Silva. Outros
convidados: Claudia Anjos, Guineverre Alvarez Melo Gomes. Iniciada a reunião,
presidida por Leonardo Moraes, o mesmo deu boas vindas a todos e iniciou a reunião com
os Informes. Concedeu a palavra a Moane Vieira, que comunicou sobre o Encontro Nacional
de Recursos Hídricos, cujo objetivo será discutir sobre a legislação própria e os desafios para
a próxima década. Em seguida foi esclarecido aos presentes, que a construção do Plano de
Logística de Sustentável (PLS) iniciou este ano e continuará no próximo e, quanto a Política
de Sustentabilidade, há previsão de finalizá-la ainda este ano. Frederico Neves comentou
sobre a preocupação com a baixa adesão às reuniões da CPS e propôs que fosse realizada
atividade na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT e foi concordada a
realização de uma roda de conversa no evento. Logo após, Frederico resumiu brevemente
sobre o SGA e informou que a planilha foi enviada à PROPA para consulta. Milton Ferreira
sugeriu a criação de um questionário fechado como instrumento de consulta e que fosse
focada a Sustentabilidade institucional como forma de aumentar a sensibilização.
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Complementando, Milton Ferreira falou da importância da proposta descrita no Plano
Orientador quanto à criação dos Escritórios Técnico Ambientais (ETA), através do Programa
Integrado de Pesquisa, Extensão, Criação e Inovação (PIPEC), para fortalecer a
sustentabilidade institucional e na busca de financiamento. Continuando, Milton Ferreira
falou sobre a importância de se discutir a formação do sujeito ecológico e finalizando, lembra
que, sobre o SGA, a UNICAMP tem trabalho modelo sobre índices de sustentabilidade e
qualidade de vida. Luana Sampaio relatou sobre a sua preocupação com a Sustentabilidade
do Ser, ou seja, o suporte do indivíduo para enfrentamento dos desafios do dia-a-dia e
ampliação do bem-estar e questionou sobre a possibilidade de ser um dos pontos trabalhados
no PLS. Concordamos que este aspecto poderia ser enquadrado no PLS, no tema da
qualidade de vida no ambiente de trabalho. Frederico Neves complementou abordando
sobre as dimensões da Sustentabilidade que podem estar contidas na nossa Política, citando:
- econômica; - social; - cultural; - qualidade de vida laboral e dos discentes; - ecológica; formação do sujeito ambiental. Somando, Leonardo Moraes apresentou o formulário inicial
de consulta à comunidade e os itens levantados em oficinas realizadas em 2017. Hélder
Rocha sugeriu a criação de um cadastro de projetos de pesquisa e extensão para reunião de
dados e interação com a comunidade. Luana Sampaio apresentou a resposta dos professores
do Centro de Formação em Técnico-Ciências e Inovação (CFCTI), os quais ela representa,
ao questionário de consulta sobre as diretrizes e objetivos para a Política de Sustentabilidade
da UFSB. Por fim, Prof. Milton Ferreira sugeriu que um documento referenciado seja
iniciado para compor a introdução do PLS. Ficou então estabelecido na reunião que as
próximas ações seriam finalizar as consultas, através dos representantes-membros, sobre as
diretrizes e objetivos para a Política de Sustentabilidade e realizar Roda de Conversa na
SNCT, no dia 17/10, às 18:30h, como reunião extraordinária da CPS, com o título: “Toró de
palpites: sustentabilidade é um biclo de 7 cabeças?”. Como nada mais houvesse a ser dito, a
reunião foi encerrada e a presente ata lida e achada conforme, sendo assinada por todos os
presentes na reunião. Itabuna, 04 de outubro de 2018.
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