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ATA DE REUNIÃO

Aos 03 dias do mês de dezembro do ano de 2020, às 09 horas, por meio de web conferência na
plataforma Google Meet, realizou-se a quarta reunião ordinária no corrente ano, da Comissão Permanente
de Meio Ambiente e Sustentabilidade (CPMAS) da Universidade Federal de Alfenas, sob a presidência
de Julieta Aparecida Moreira Rodrigues e com a participação do docente Rogério Grassetto Teixeira da
Cunha e dos servidores técnicos administrativos João Paulo Silveira de Almeida, Luiz Carlos de Almeida
Rodrigues, Kelly Cristina da Cruz Lopes, Gabriela Ezequiel Costa Martins, Paulo César Candelori de
Carvalho, Alinne Aparecida Camilo do Carmo e Larissa Araújo dos Santos. Durante a reunião, foram
apresentados e debatidos os seguintes pontos de pauta, sendo tomadas as decisões: 1- Apresentação de
membros. Julieta abriu a reunião agradecendo a participação e dando boas vindas a todos e apresentando
aos membros da comissão a servidora convidada Larissa, que irá assumir a partir de fevereiro de 2021 a
Coordenadoria de Desenvolvimento Instituicional da PROPLAN, onde a CPMAS é lotada. Na
sequência, solicitou que todos realizassem uma breve apresentação, iniciando assim com Larissa,
seguindo até que todos se apresentassem. 2- Aprovação de Ata da reunião anterior. A presidente
iniciou o tema dispensando a leitura da Ata da reunião realizada em 27 de Agosto do ano de 2020, cuja
cópia foi encaminhada previamente para análise dos membros. Em discussão e votação, a Ata foi
aprovada sem restrições. 3- Aprovação do PLS. A presidente apresentou a Portaria nº 1533, de 07 de
outubro de 2020, que formalizou a aprovação e publicação do Plano de Logística Sustentável (PLS) da
UNIFAL-MG. Destacou que a o PLS está vigente desde o dia 07/10/2020 e que partir do ano de 2021
será feito o Plano de Ações anuais baseado no PLS, bem como também será realizado
seu acompanhamento e a emissão de relatório. 4- Evento virtual Dia da Sustentabilidade 2020 -
balanço. Julieta relatou que o evento aconteceu no dia 7 de outubro de 2020 de maneira virtual, com
transmissão ao vivo pelo canal oficial YouTube da UNIFAL-MG e que teve como tema 'A
Sustentabilidade no Serviço Público', marcando também a abertura do curso de capacitação com a mesma
temática. Continuou destacando que ocorreu um diálogo interativo entre o reitor Sandro Amadeu
Cerveira e o professor visitante convidado Fabrício Casarejos. Destacou ainda que o balanço do evento
foi positivo, considerando que durante a transmissão ao vivo, foi disponibilizado link para registro das
participações, visando emissão de certificados, e desta forma registrou-se aproximadamente 80
participantes durante o período de 2 horas, além de o conteúdo ficar disponibilizado na página YouTube
da UNIFAL-MG e já contar até o momento com 395 visualizações do vídeo, mostrando a oportunidade
que o evento on line ofereceu de levar o debate e reflexões sobre sustentabilidade para mais pessoas. A
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presidente teceu mais alguns comentários sobre o evento e concluiu ressaltando que a CPMAS conseguiu
cumprir a proposta prevista de realização da ação de forma positiva, mesmo com os ajustes e adaptações
necessários no formato, devido a realidade de trabalho remoto no período. 5- Submissão informações
Green Metric 2020. A presidente expôs sobre a participação da UNIFAL-MG no ranking
internacional GreenMetric, destacando que a Instituição participa do ranking desde 2018 e que o período
de envio das informações anuais sempre ocorre com prazo até o final do mês de outubro e que mais uma
vez a gerência realizou o esforço para levantamento das informações necessárias e conseguiu enviar os
dados dentro do prazo. Abordou que foi um trabalho exaustivo e contou com a ajuda de representantes de
muitos setores da universidade para fornecimento de dados, destacando que a única informação que pela
segunda vez não conseguiu levantar foi a de recursos financeiros com finalidades de pesquisas na área da
sustentabilidade. Destacou também sua participação no ano de 2020 no evento Workshop GreenMetric,
que neste ano ocorreu de forma virtual, onde foram apresentados os destaques em sustentabilidade das
universidades brasileiras melhores classificadas no ranking no ano anterior. Concluiu ressaltando que
a proposta do ranking não deve ser buscar uma competição entre as instituições, mas servir de norteador
para a própria instituição, analisando comparativamente os resultados de participação, visando identificar e
buscar melhorias nas deficiências identificadas nos respectivos eixos temáticos. 6- Conclusão do curso
de capacitação para servidores - balanço. Julieta relatou que a primeira edição do Curso de
Capacitação para servidores promovido pela CPMAS está sendo concluído nesta semana. Ressaltou como
um dos pontos positivos, a participação de servidores externos a instituição, sendo 44 servidores da
UNIFAL-MG e 7 do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IF Sul de MG), incluindo servidores de
diferentes campi. Reconheceu a participação do servidor Luiz Carlos como cursista, mas que este também
atuou como membro da equipe organizadora, oferecendo apoio na gestão da plataforma virtual de
realização do curso. A servidora Gabriela Ezequiel, que foi uma das ministrantes da equipe, disse que o
curso foi uma experiência valiosa e conseguiu transmitir informações muito importantes, ao mesmo tempo
que adquiriu também muito aprendizado. Destacou ainda que a participação dos cursistas foi bastante
interessante, enfatizando a participação dos servidores do IF, que interagiram muito e repassaram muitas
ideias de ações que podemos adotar. Salientou que as ideias e experiências apresentadas podem ser
trabalhadas para serem colocadas em prática em 2021. A servidora Alinne Camilo comentou que está
acessando aos poucos as gravações das aulas síncronas e os materiais disponíveis nos módulos e que o
curso foi muito bem elaborado, com riqueza de informações. Expressou também que participou da
penúltima aula em que houve a apresentação dos colegas do IF Sul de Minas e conheceu muitas ações
positivas que podem ser adaptadas e replicadas na UNIFAL-MG e concluiu parabenizando a todos os
envolvidos. O servidor Luiz Carlos de Almeida manifestou que gostou bastante também da experiência
no curso e já se entusiasmou em contribuir como ministrante em uma próxima edição a ser realizada. A
presidente concluiu destacando a relevante participação também como ministrante, do docente visitante e
membro da CPMAS, Dalmo de Barros, que ofereceu um módulo do curso, além de auxiliar na
formalização inicial da proposta de submissão da capacitação. 7- Parcerias IFES e constituição de rede
de sustentabilidade sul de MG. Julieta comunicou que por razão da participação de servidores do IF Sul
de Minas no curso de capacitação, iniciou-se conversas informais na intenção da constituição futura
de parcerias entre as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) da região. Abordou que uma
servidora do Instituto Nacional de Tecnologia (INT) do Rio de Janeiro, convidada também para participar
de uma 'live' no curso, é coordenadora da Rede Recicla Porto Rio e já se ofereceu para contribuir com a
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experiência em constituição de rede, bem como para fazer um convênio entre o INT e a UNIFAL-MG. A
presidente anunciou que a pretensão é inicialmente formalizar uma parceria entre UNIFAL-MG, IF Sul de
Minas, UNIFEI e UFLA, constituindo uma rede de sustentabilidade do Sul de Minas, afim de promover
cursos, projetos, compras e outras ações compartilhadas. O servidor João Paulo Silveira expressou que em
conversa com o servidor Leonardo, coordenador de sustentabilidade do IF Sul de Minas, o mesmo
manifestou que gostou muito da participação no curso, bem como se estimulou para participar desta
provável rede. 8- Adesão A3P - formalização. A presidente relatou que a formalização da adesão à
Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) está no plano de ações da CPMAS para 2020 e que
já recebeu sinalização positiva da reitoria para iniciar os trâmites necessários. Acrescentou que
a UNIFAL-MG precisa providenciar alguns documentos, além do Termo de Adesão e Plano de
Trabalho junto ao Ministério do Meio Ambiente. Dessa forma, Julieta se comprometeu em aprontar tais
documentações, bem como dar andamento ao processo de formalização, para concretização breve da
Adesão à Agenda. 9- Reunião com reitor em 08/12 às 14h. A presidente anunciou que a pedido do
reitor, foi agendada reunião virtual para o dia 08/12, com pauta de apresentação do resumo de trabalho da
CPMAS em 2020 e perspectivas para 2021, com destaque nas ações concretizadas e detalhes para adesão
à A3P, que dependem da reitoria. Julieta convidou os membros da CPMAS para participar da reunião
com o reitor, acordando que enviará via e-mail a todos o link para acesso. 10- Ações previstas 2020 -
balanço. A presidente fez um balanço rápido do plano de ações 2020, inteirando quais ações foram
concretizadas e quais não foram, salientando que o plano de ações para 2021 será produzido na próxima
reunião, mas adiantou que o mesmo será baseado no PLS agora vigente, também considerando o
orçamento que será divulgado em breve para planejamento de ações. Concluídos os debates e
deliberações dos itens de pauta e nada mais havendo a tratar, a senhora presidente deu por encerrada a
reunião, da qual, para constar, eu, Paulo César Candelori de Carvalho, secretário desta comissão, lavrei a
presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por Julieta Aparecida Moreira Rodrigues,
Presidente, em 17/12/2020, às 14:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rogério Grassetto Teixeira da Cunha, Professor
do Magistério Superior, em 17/12/2020, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por João Paulo Silveira de Almeida, Técnico
Administrativo em Educação, em 17/12/2020, às 15:26, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Carlos de Almeida Rodrigues, Técnico
Administrativo em Educação, em 17/12/2020, às 15:33, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Kelly Cristina da Cruz Lopes, Técnico
Administrativo em Educação, em 17/12/2020, às 16:48, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Paulo Cesar Candelori de Carvalho, Técnico
Administrativo em Educação, em 18/12/2020, às 10:28, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alinne Aparecida Camilo do Carmo, Técnico
Administrativo em Educação, em 22/12/2020, às 10:00, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Gabriela Ezequiel Costa Martins, Técnico
Administrativo em Educação, em 23/12/2020, às 15:06, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0430445 e o código CRC D6D23DD6.

Referência: Processo nº 23087.016442/2019-89 SEI nº 0430445
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