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Ao primeiro dia de dezembro do presente ano, membros da comissão responsável pelo 3 

Plano de Gestão de Logística Sustentável, reuniram-se na sala 648 - Departamento de 4 

Materiais e Patrimônio (DEMAPA), campus sede da UFSM. Em pauta o relatório de 5 

avaliação do PLS referente ao ano de 2014 e o PLS criado para o próximo biênio. 6 

Inicialmente ocorreu a apresentação da composição da mesa, sendo ela: Upiragibe 7 

Vinícius Pinheiro, Martina Ostapiuck (estagiária), Alessandra Daniela Bavaresco, 8 

Djalma Dias da Silveira, Marta Regina Lopes Tocchetto, Cristina Izabel Moraes Bolzan 9 

e Fernando Gazzoni. Upiragibe iniciou a reunião apresentando a capa do PLS para o 10 

próximo biênio, desenvolvida pela FACOS Agência. "Sugeriu-se deslocar o logo da 11 

UFSM para a parte superior da capa, inserir o logo do PLS mais a baixo, trocar a 12 

imagem da planta por uma magnólia, em referência ao Projeto UMA e inserir o período 13 

de vigência do plano em sua capa". As sugestões abordadas serão repassadas para a 14 

FACOS agência, e visa alinhar o PLS à marca UMA UFSM Sustentável. Em seguida, 15 

iniciou-se uma discussão sobre o PLS criado para o próximo biênio, abordando pontos 16 

que devem ser revisados de modo a garantir que as metas e indicadores do plano sejam 17 

compatíveis com a atual situação da UFSM. Quanto às metas de telefonia, sugeriu-se 18 

realizar uma análise de histórico, verificando a frequência de ultrapassagem do limite de 19 

ligações, identificando picos de utilização e desenvolvendo uma metodologia de 20 

amostragem. Também se apontou a falta de divulgação sobre a tecnologia VoIP. A 21 

diferenciação entre logística reversa e destinação de materiais pós-consumo e como 22 

inseri-los nos editais foi discutida. Quanto aos produtos químicos, foi apontada a falta 23 

de exigência e utilização das Fichas de Informações de Segurança de Produtos 24 

Químicos (FISPQ), e falta de capacitação do almoxarifado para recepção e distribuição 25 

dos mesmos. Por fim, os membros da mesa se prontificaram a revisar o relatório de 26 

avaliação do PLS referente ao ano de 2014 e o PLS criado para o próximo biênio, e a 27 

enviar suas revisões para Upiragibe até a sexta-feira do dia 11 de dezembro. 28 


