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Em junho de 2016, por meio da COMPLANA (Comissão de Pla-
nejamento Ambiental da UFSM), foi lançado o Projeto Coleta Sele-
tiva Solidária da UFSM.  Este consiste na separação de resíduos que 
podem ser reaproveitados dos rejeitos que não têm mais utilidade, 
através de três tipificações de lixeiras: recicláveis, orgânicos e rejei-
tos. 

Os recicláveis são recolhidos três vezes por semana por quatro 
associações de selecionadores de materiais recicláveis. Os seleciona-
dores ajudam a manter o ambiente mais saudável ao passo em que 
a comunidade universitária pode ajudar a aumentar a renda dessas 
famílias, tendo apenas o cuidado de depositar seus resíduos e rejei-
tos nas lixeiras corretas.

Desde o lançamento do Projeto, os professores do curso Técni-
co em Meio Ambiente demonstraram-se favoráveis e dispostos a 
ajudar; assim, com o apoio da direção, passaram a implementá-lo 
no Colégio. Em março de 2017, o corpo docente do tecnólogo em 
Gestão Ambiental se inseriu nesse processo, envolvendo também 
os alunos do curso. A partir deste trabalho conjunto entre os cursos, 
vários alunos passaram a atuar voluntariamente no projeto, partici-
pando do mutirão de limpeza , repintura e etiquetação das lixeiras

A Comissão e as preocupações com  o meio ambiente

dos corredores e da campanha de educação ambiental com 
os alunos nas salas de aula e com os servidores nas salas de 
trabalho. Também passaram a ser realizadas reuniões de capa-
citação com os colaboradores da SULCLEAN, responsáveis pela 
limpeza e recolhimento dos resíduos e rejeitos das dependên-
cias do Colégio.

O Colégio Politécnico é o primeiro centro da UFSM a ter suas 
lixeiras repintadas nas cores estabelecidas pelo projeto e a de-
senvolver atividades de educação ambiental, referentes a este 
projeto, nas salas de aula. Mas ressalta-se que este processo 
deve ser contínuo e reforçado por toda a comunidade do Poli-
técnico.

Em setembro de 2017, foi constituída a Comissão de Plane-
jamento Ambiental do Colégio Politécnico, sendo formada por 
um grupo multidisciplinar de 11 membros de diferentes cursos 
e áreas, sendo: Suzimary Specht (Presidente), Alejandro Schwar-
zkopf, Ana Caroline Benedetti, Jeline Moura, Silvia Lacruz, Mau-
rício Tratsch, Olney Meneghello, Valmir Viera, Filipe Donato, 
Renato Trevisan e Mauro Rech. Isto vai de encontro com a re-
comendação da COMPLANA de que cada Centro deve ter sua 
Comissão Ambiental para a efetivação das inúmeras demandas 
ambientais a serem sanadas na UFSM. Atualmente, apenas o 
Colégio Politécnico e o campus de Frederico Westphalen pos-
suem essa Comissão.

A Comissão do Colégio vem estabelecendo metas que visam 
a sustentabilidade, sendo efetivadas em diversas ações. Dentre 
estas, cabe salientar sobre a organização do grupo de “mutirão” 
do Colégio Politécnico, que surgiu a partir de algumas deman-
das dos setores de produção – que necessitam de suporte para
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 melhor desempenhar suas atividades. Inicialmente, foi traçada 
uma proposta no sentido de sensibilizar os servidores do Politécnico 
para a importância dessa ação, e a necessidade de contarmos com o 
apoio de profissionais que possuam características inerentes ao de-
sempenho da função.

Essa atividade teve início no dia 3 de outubro de 2017, com uma 
primeira reunião, onde foi estabelecido que os serviços necessaria-
mente deveriam ser realizados no sistema de “mutirão”, ou seja, com 
a ajuda de todos. Para um melhor andamento das atividades, ficou 
estabelecido que as reuniões teriam que seguir uma cronologia. Sen-
do assim, elas ficaram definidas para todas as segundas-feiras, às 8h, 
enquanto as prestações de serviços seriam realizadas todas as terças-
-feiras. 

Estiveram presentes na primeira reunião os professores Valmir 
Aita, Adão Corcini e Maurício Tratsch e os servidores técnico-adminis-
trativos Vilson Benz, Mauro Rech, Olney Meneghello, Dejanir Pissinin, 
Hazael Almeida, Jorge Filipetto e Luiz Augusto Bueno. Nessa ocasião, 
ficou determinado que: o professor Adão, Vilson e Luís Augusto se-
riam os responsáveis pelas máquinas e implementos utilizados nos 
setores, cabendo a eles o controle e os encaminhamentos tanto para 
uso correto das máquinas e implementos quanto nos cuidados dos 
alunos na segurança do trabalho, no uso de EPI durante a aplicação de 
produtos, etc. Ficou determinado também que a atuação nos setores 
dependerá da participação do servidor responsável na execução das 
atividades propostas. melhor desempenhar suas atividades. Inicial-
mente, foi traçada uma proposta no sentido de sensibilizar os servido-
res do Politécnico para a importância dessa ação, e a necessidade de 
contarmos com o apoio de profissionais que possuam características 
inerentes ao desempenho da função.

 Nesta primeira ação, após avaliação, planejamento e organização, 
foram recolhidos aproximadamente 10 reboques de rejeitos.

Além disto, cabe ressaltar que a UFSM ainda não possui a Licença 
Ambiental de Operação, o que está impossibilitando a instituição de 
participar de vários editais e dificultando a aquisição de alguns recur-
sos financeiros. Desde 2014, a Universidade tem contrato com uma 
empresa que visa tramitar este processo; porém, em novembro deste 
ano, a UFSM recebeu uma notificação da FEPAM pela falta da Licença, 
instigando a agilização deste processo.

Desta forma, no dia 6 de novembro, houve uma reunião da Co-
missão Ambiental e da direção com o coordenador e os servidores 
da COMPLANA, além dos técnicos da empresa que está trabalhando 
com o licenciamento. Foram tratados sobre vários assuntos referentes 
às demandas ambientais da UFSM e do Colégio Politécnico para que 
a Licença Ambiental de Operação possa ser materializada. No dia 30 
de novembro, os técnicos da FEPAM, juntamente com os membros da 
Comissão Ambiental do Politécnico e os técnicos da COMPLANA, reali-
zaram a primeira vistoria, a fim de efetuar um diagnóstico das proble-
máticas a serem resolvidas ou mitigadas, em todas as dependências 
do Colégio Politécnico (não só dentro do campus como também na 
área nova).

Em nome da Comissão de Planejamento Ambiental do Colégio Po-
litécnico desejamos um feliz 2018 e contamos com a participação de 
todos nesse processo.
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O grupo organizando as atividades em reunião. Colocação de dreno no setor de frutíferas nativas.
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Organização da lenha da caldeira. Organização da lenha da caldeira.
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Organização do setor de frutíferas nativas. Grupo discutindo detalhes do planejamento para colocação do sombrite.
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Retirada do toco de eucalipto da frente da usina de etanol. Retirada de rejeitos do galpão da compostagem.
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Retirada de rejeitos do galpão da compostagem. Retirada de rejeitos do galpão da compostagem.
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Retirada de rejeitos do setor de energias renováveis.
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