
Ata da Primeira Reunião do Ano de 2015 da Comissão Gestora do Plano de Gestão 1 

de Logística Sustentável 2 
 3 

Aos treze dias do mês de março do presente ano, os membros da Comissão 4 

Gestora do Plano de Gestão de Logística Sustentável, reuniram-se na sala 648 - 5 

Departamento de Material e Patrimônio (DEMAPA), nas dependências do campus sede 6 

da UFSM, com o objetivo de discutir a seguinte pauta: 1) apresentação da composição 7 

da comissão, para o ano de 2015; 2) proposta de planejamento de campanha da marca 8 

PLS e ações do PLS, proposta pela FACOS Agência; 3) proposição do calendário de 9 

reuniões para o ano de 2015. Inicialmente ocorreu a apresentação da composição da 10 

mesa, estando presentes membros da comissão, de acordo com a Portaria N. 74.606, de 11 

12 de março de 2015, representantes da FACOS Agência e representante do Gabinete 12 

do Reitor, na seguinte ordem: Eng. Upiragibe V. Pinheiro; as representantes da FACOS 13 

Agência: Tatiana e Carolina; Prof. Dr. Djalma Dias da Silveira, Adm. Fernando 14 

Gazzoni; Assist. Adm. Cristina Izabel Moraes Bolzan, Téc. Cont. Alessandra D. 15 

Bavaresco; Prof. Dra. Marta Tocchetto; e representando o Gabinete do Reitor, Caio 16 

Cesar Piffero Gomes. Em seguida Tatiana procedeu à apresentação da campanha 17 

Planejamento Comunicacional - Lançamento da marca PLS, aos presentes. Em seguida, 18 

Djalma questionou sobre os aspectos legais vinculados a Ação de Responsabilidade e 19 

Impacto Social, notadamente a proposição de criação de caronas colaborativas. Caio 20 

ressaltou sobre a possibilidade de abusos, crimes e assaltos na realização do processo de 21 

caronas colaborativas e sobre a realização de campanhas para conscientização com o 22 

objetivo de evitar esse tipo de transtorno. Marta complementou sobre o aspecto legal de 23 

responsabilidade da UFSM, além do oferecimento desse tipo de carona por alunos, 24 

docentes e funcionários da Universidade. Carolina explanou sobre a criação de um 25 

aplicativo de carona, o qual pode ser viabilizado pela equipe de TI da Instituição. Marta 26 

complementa, indicando a criação de um cadastro dos ‘caroneiros’, ideia já exposta e 27 

debatida por membros da COMPLANA (Comissão de Planejamento Ambiental), 28 

salientando a necessidade do aplicativo conter informações relacionadas a trajetos, 29 

horários, oferecimento de carteira com foto pela UFSM, rotas destacadas em cores 30 

variadas. Fernando comenta que a criação do aplicativo é uma alternativa sustentável, 31 

pois a mesma não gera material e resíduos, não vendo com bons olhos a criação de 32 

campanhas que lancem uso de recursos impressos. Quanto ao lançamento e divulgação 33 

da marca PLS, Carolina sugere que isto seja feito no segundo semestre do ano letivo da 34 

Instituição. Marta recomenda que o primeiro semestre seja utilizado para planejar as 35 

ações direcionadas a divulgação da marca PLS. Upiragibe propõe a discussão das outras 36 

duas ações estipuladas no Planejamento Comunicacional - Lançamento da marca PLS, 37 

ação de guerrilha e campanha teaser, além do fortalecimento das ações e projetos de 38 

meio ambiente e sustentabilidade, projeto UFSM Sustentável, pela união das 39 

comissões Gestora do PLS e COMPLANA. Caio salienta a necessidade de consulta 40 

legal a PROJUR, quanto à possibilidade de assaltos, abusos e crimes durante o 41 

programa de carona colaborativa. Marta comenta sobre a necessidade de um transporte 42 

interno mais eficiente. Fernando acrescenta sobre a ciclovia e bicicletários, dando 43 

preferência aos ciclistas nos cruzamentos das ruas com as ciclovias. Marta complementa 44 

que o processo de sinalização das ciclovias está em andamento. Em relação à Campanha 45 

teaser, Fernando ressalta se apenas só um e-mail tem abrangência suficiente ou são 46 

necessários outros e-mails. Tatiana argumenta que apenas um e-mail, para o lançamento 47 

da Marca PLS, é suficiente. Carolina sugere, além do e-mail teaser, a implantação de 48 

um Newsletter mensal. Marta complementa que o newsletter será outra fonte de 49 

divulgação do projeto UFSM Sustentável. Fernando argumenta que o newsletter 50 



precisa abranger as boas práticas já realizadas na Universidade,  sendo que Marta 51 

complementa, citando como exemplo ações do grupo de extensão premiados pelo 52 

Ministério do Meio Ambiente. Marta salienta a necessidade de estimular o pensamento 53 

coletivo. Carolina explana sobre o porquê de apenas um e-mail para contato com o 54 

público alvo, onde o objetivo é lançar a marca. Em relação à Ação de Guerrilha presente 55 

no Planejamento Comunicacional ao Lançamento da marca PLS, Caio ressalta sobre 56 

como será realizada e organizada. Upiragibe explana sobre o material dos utensílios. 57 

Marta complementa em relação à vinculação desta ação ao projeto UFSM Sustentável 58 

nos utensílios, além da conceituação sobre lixo e a transformação da percepção do 59 

conceito de resíduo, como também, faz referência à carência de política institucional de 60 

estímulo ao reaproveitamento e reuso. Salienta também a necessidade de reconhecer na 61 

UFSM os trabalhos realizados pelos grupos locais, gerando valorização e estímulo das 62 

mesmas. Upiragibe salienta que uma forma de divulgar a marca UFSM Sustentável aos 63 

funcionários, docentes e alunos é por meio do fornecimento de canecas com a marca, 64 

como ocorre em outras Instituições. Djalma comenta que o emprego de uma faixa 65 

personalizada aos utensílios (por exemplo, canecas, copos, etc.) facilitaria o uso dentro 66 

da UFSM e cita experiência com o HUSM. Marta salientou sobre como os eventos 67 

institucionais não procuram, na sua essência, dar exemplos de práticas de 68 

sustentabilidade, citando o lançamento do Plano de Gestão. Upiragibe salientou que o 69 

oferecimento de brindes em eventos ocasiona a geração de resíduos. Marta argumenta 70 

sobre o sucateamento dos setores que ofertam incentivos ao reuso, reaproveitamento e 71 

reciclagem (como marcenaria, serralheria e manutenção). Caio explana sobre a 72 

necessidade do esboço de um Plano de Ação. Fernando citou a produção de álcool na 73 

Usina Escola do Colégio Politécnico da UFSM e o Fórum ECOINOVAR, como ações 74 

de reuso, reaproveitamento e reciclagem. Marta complementa sobre o projeto bituca de 75 

cigarros - confecção de papel-bituca - em parceria com o ECOINOVAR. Carolina 76 

explana sobre a criação da campanha de divulgação do Planejamento Comunicacional 77 

ao Lançamento da marca PLS. As ações que foram decididas e aprovadas nessa reunião 78 

foram: o lançamento da marca PLS por meio de e-mail teaser no final do primeiro 79 

semestre de 2015, aos servidores docentes e TAES e envio via secretarias de curso do 80 

referido e-mail, campanha teaser, aos alunos, com intuito de gerar expectativa no 81 

público alvo e Planejmanento Comunicacional propondo lançamento do newsletter no 82 

início do segundo semestre do ano. Upiragibe sugeriu discutir a proposição de agenda 83 

de reuniões para 2015. As reuniões ocorrerão sempre nas segundas terças-feiras de 84 

cada mês às 09:30, local a definir. Upiragibe sugere como pauta para a próxima 85 

reunião a proposição de confecção do documento PLS para o próximo Biênio, tendo em 86 

vista o fortalecimento da experiência dos membros da comissão, do Ministério do 87 

Planejamento e dos próprios órgãos que já possuem o PLS. Carolina sugere a 88 

participação dos representantes da FACOS na próxima reunião. A próxima reunião terá 89 

como pauta: 1) meios de monitoramento dos índices e das ações previstas no PLS; 2) 90 

Diretrizes para o lançamento do PLS para o próximo biênio; 3) Sugestões de campanha 91 

propostas pela FACOS e pelos membros da comissão; 4) Assuntos gerais. Nada mais 92 

havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião, e esta ata foi lavrada e será 93 

encaminhada para apreciação dos demais membros presentes na mesa. 94 


