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Aos nove dias de junho do presente ano, membros da comissão responsável pelo Plano 3 

de Gestão de Logística Sustentável e FACOS Agência, reuniram-se na sala 648 - 4 

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

pauta o Plano de Comunicação da marca UMA UFSM Sustentável - Universidade 6 

Meu Ambiente, parceria entre a Comissão de Planejamento Ambiental (COMPLANA) 7 

e Comissão Gestora do PLS; a exposição dos novos objetos, metas e ações propostas 8 

para o próximo biênio (2015 – 2017) do PLS; e ações do programa Agenda Verde da 9 

COMPLANA, que estão refletindo na logística sustentável. Inicialmente ocorreu a 10 

apresentação da composição da mesa, sendo ela: Upiragibe V. Pinheiro; Caroline 11 

(estagiária); Prof. Djalma Dias da Silveira; Cristina Izabel Moraes Bolzan; Alessandra 12 

Daniela Bavaresco; Luiza e Victória (FACOS Agência). Perante a exposição do Plano 13 

de Comunicação pelos membros da FACOS Agência, algumas modificações e 14 

propostas de ações (peças) foram sugeridas, como: a interferência com adesivos de 15 

conscientização para o público alvo de servidores da Sulclean se estenda as áreas de 16 

convívio e permanência (salas e depósito); estudar formas opcionais de adesivos para 17 

banheiros que não contenham espelho, bem como o material utilizado na produção do 18 

adesivo; que a área para grafite social seja as próprias CEU; a campanha de distribuição 19 

de garrafas vazias com mensagem de sensibilização pode ser realizada juntamente com 20 

a de canecas com a marca UMA UFSM Sustentável - Universidade Meu Ambiente, 21 

direcionada ao público que demonstre interesse pelo utensílio e por um determinado 22 

período de tempo a definir; estudo de viabilização de construção de painéis 23 

comunitários de divulgação (concreto) para exposição da marca e ações realizadas em 24 

locais de grande circulação; as ações que contemplam mídias (facebook, intagram, 25 

página e meios de divulgação da UFSM) iniciem-se o mais breve possível. Outras 26 

sugestões foram abordadas, como realização de palestras de sensibilização sobre a 27 

temática redução de consumo de água e energia elétrica seja disseminada no âmbito 28 

educacional externo a Instituição, e padronização de plano de fundo da área de trabalho 29 

dos computadores com mensagem de sensibilização de redução dos recursos em 30 

questão. O retorno da FACOS com a arte para as ações (peças) propostas ficou 31 

agendado para a próxima reunião. que está prevista para o dia quatorze de julho. Em um 32 

segundo tempo da reunião os objetivos, metas e ações propostas para o próximo biênio 33 

do PLS foram apresentadas para os presentes, sendo que o mesmo será avaliado em 34 

próximo encontro. Cristina fez o repasse do Projeto Estratégico que abrange o PLS, o 35 

qual se encontra em processo de avaliação. Alessandra ressaltou a necessidade de 36 

aproximação da parte gestão pública e a acadêmica, onde trabalhos com a temática do 37 

PLS foram desenvolvidos, sendo importante o intercâmbio de informações. A próxima 38 

reunião está prevista para o dia quatorze de julho, mesmo local, às 09:30 hs. 39 


