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Aos quatorze dias de julho do presente ano, membros da Comissão Gestora pelo Plano 3 

de Gestão de Logística Sustentável (PLS) e da FACOS Agência, reuniram-se na sala 4 

648 - Departamento de Materiais e Patrimônio (DEMAPA), campus sede da UFSM. Em 5 

pauta o Planejamento de Comunicacional da marca UMA UFSM Sustentável - 6 

Universidade Meu Ambiente, parceria entre a Comissão de Planejamento Ambiental 7 

(COMPLANA) e Comissão Gestora do PLS; e a discussão da nova formatação dos 8 

objetivos, metas e ações propostas para o próximo biênio (2015 – 2017) do PLS. 9 

Inicialmente ocorreu a apresentação da composição da mesa, sendo ela: Upiragibe V. 10 

Pinheiro; Giulia, Luiza, Camila e Pedro (representantes da FACOS Agência); 11 

Alessandra Daniela Bavaresco; Fernando Gazzoni e Cristina Izabel Moraes Bolzan. O 12 

Planejamento Comunicacional da marca UMA UFSM Sustentável - Universidade 13 

Meu Ambiente foi inicialmente exposto pelos representantes da FACOS, focado nos 14 

itens de Água e Energia, sendo a apresentação focada principalmente na arte desse 15 

Planejamento, conforme solicitado por esta Comissão à FACOS Agência, e no conteúdo 16 

das campanhas. Logo em seguida os presentes aprovaram por unanimidade este 17 

Planejamento Comunicacional. O lançamento da marca será feito por meio de outdoors 18 

na entrada do campus sede e banners nos outros campi da UFSM. Após essas ações, 19 

serão enviados e-mails, divulgando a marca e as ações, para a comunidade acadêmica, 20 

bem como lançamento de mídias sociais e bannerweb na página virtual da UFSM e a 21 

distribuição de canecas e garrafas com a marca, esta última deverá ser feita 22 

preferencialmente junto ao início de cada semestre. Ficou decidido que será realizado 23 

um evento de lançamento da marca, com apresentação da equipe da FACOS à alta 24 

administração da Instituição, estando presentes Reitor, Vice-reitor, Diretores de Centros 25 

e Pró-Reitores. O cronograma de execução deverá ser discutido nas próximas reuniões. 26 

Logo em seguida, no segundo item da pauta, discutiu-se  a definição de metas mínimas 27 

de redução de consumo, a redução dos índices de consumo da UFSM é de extrema 28 

importância para o cumprimento das metas e objetivos do PLS, porém somente 29 

poderemos definir meta de redução dos índices após início das medições de todos estes. 30 

Logo o foco do PLS para o próximo biênio deverá ser a criação de sistemas confiáveis 31 

de medição dos índices estabelecidos. Para tanto, a comissão deve definir um 32 

cronograma de ação, e a definição e nomeação de pessoal junto aos setores e unidades 33 

da UFSM responsáveis pelo levantamento de dados para os índices. Também, está 34 

definida a apresentação dos resultados obtidos a partir da dissertação do Fernando, na 35 

próxima reunião, que está prevista para o dia onze de agosto, mesmo local, às 09:30 hs. 36 


