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APRESENTAÇÃO

 A Universidade Estadual do Maranhão, ciente de seu papel social e 
ambiental, instituiu em 2015 a Assessoria de Gestão Ambiental – AGA/UEMA, 
de modo a fortalecer o processo de construção de uma nova cultura 
institucional com a internalização de atitudes ecologicamente corretas no 
cotidiano de seus discentes, docentes e funcionários. 

 Esta cartilha, a primeira de uma série, foi elaborada a m de apresentar a 
toda à comunidade acadêmica nossos programas, projetos e ações.

 Faça bom uso de sua cartilha, colocando em prática as atitudes 
sustentáveis apresentadas aqui, contribuindo assim para o bem estar do 
ambiente e, consequentemente, o nosso.
 

Boa Leitura!

Zara da Silva de Almeida
Andreia de Lourdes Ribeiro Pinheiro



 UEMA necessita formar prossionais não somente qualicados para 

Asuas prossões, mas também capacitados para adequar seu ambiente 
de trabalho e suas respectivas atividades aos ideais de gestão 

ambiental.

 Para agregar o que já estava sendo feito de forma isolada nos vários Campi, 
houve a necessidade de criação de um órgão hierárquico responsável pelo 
gerenciamento ambiental institucionalizado, surgindo assim, a Assessoria de Gestão 
Ambiental – AGA/UEMA.

NOSSO COMPROMISSO

Desenvolver um Sistema de 
Gestão Ambiental (SGA) na 
UEMA,  v i s ando  a t i ng i r  a 
sustentabilidade ambiental por 
meio da manutenção por tempo 
innito dos sistemas naturais.

São desenvolvidas ações de Educação Ambiental pelos docentes nos Cursos 
de Graduação e Pós-Graduação

Instituiu-se uma Comissão de Educação Ambiental

Ano da Educação Ambiental na UEMA

Instituída a Comissão Permanente 
de Educação Ambiental

Instituída a Assessoria de 
Gestão Ambiental

2010

2012

2013

2015

2000

Como tudo começou...
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 Por meio do desenvolvimento da consciência ecológica e do envolvimento dos 
diferentes setores, objetivamos incorporar e institucionalizar ações que possam levar 
à consolidação de hábitos sustentáveis e necessários para melhor qualidade de vida 
e conservação do meio ambiente.

 Esse processo se dará por meio de:

Iniciativas que 
possibilitem a 
mudança de 

comportamento

Internalização 
dessas mudanças no 

dia a dia

Melhor qualidade 
de vida e 

conservação do 
ambiental

 Nosso SGA foi estruturado inicialmente em três programas direcionados aos 
problemas ambientais da Universidade.

Educação Ambiental para a 
sustentabilidade na UEMA

Impactos Ambientais nos 
Campi da UEMA

Certicação Ambiental
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Esses programas se baseiam principalmente na política dos 5R's.

Você sabe o que são os 5R's?

Preste atenção

Você sabia?

REPENSAR hábitos e atitudes;
REDUZIR a geração e o descarte;
REUTILIZAR aumentando a vida útil do produto;
RECICLAR transformando num novo produto;
RECUSAR produtos que agridam a saúde e o ambiente.

Há uma sequência lógica na Política dos 5R's, 
primeiro você REPENSA e RECUSA, REDUZINDO 
assim o desperdício, para depois pensar em 
REUTILIZAR e RECICLAR.

A Conferência da Terra realizada no Rio de Janeiro em 1992 instituiu a Política 
dos 3R's, que consistia num conjunto de ações que buscavam Reduzir, Reutilizar e 
Reciclar os produtos consumidos. Posteriormente, dois novos R's foram inseridos: 
Repensar e Recusar, pois se entendeu que é importante pregar o consumo 
consciente, tornando as pessoas responsáveis por tomar atitudes corretas e de 
acordo com a ética socioambiental.

A Conferência da Terra realizada no Rio de Janeiro em 1992 instituiu a Política 
dos 3R's, que consistia num conjunto de ações que buscavam Reduzir, Reutilizar e 
Reciclar os produtos consumidos. Posteriormente, dois novos R's foram inseridos: 
Repensar e Recusar, pois se entendeu que é importante pregar o consumo 
consciente, tornando as pessoas responsáveis por tomar atitudes corretas e de 
acordo com a ética socioambiental.
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 Para a execução de nossos programas, projetos e ações, estamos implantando 
na IES o Programa da Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P, criado em 
1999 pelo Ministério do Meio Ambiente. Estruturada em 06 eixos temáticos, a A3P 
visa à sensibilização para a otimização dos recursos e conservação do ambiente. 

Uso racional 
dos recursos 

Gestão de 
resíduos 

Licitação
sustentável

Construções
sustentáveis

Qualidade de 
vida

Sensibilização 
e capacitação

AGENDA AMBIENTAL NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SAIA MAIS EM:
www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p
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Onde já estamos atuando

ADOTE UMA CANECA
Com esta ação pretendemos incentivar a 
adoção de canecas/garrafas duráveis em 
substituição ao uso de copos descartáveis, 
minimizando assim a produção de resíduos no 
Restaurante Universitário e nos prédios do 
campus Paulo VI.

DESPERDÍCIO ZERO
Ação que objetiva reduzir o desperdício alimentar no RU, 
através da sensibilização para a diminuição das sobras de 
alimentos na preparação das refeições e nas bandejas. O 
resíduo que ainda é gerado é encaminhado para 
aproveitamento na produção de adubo orgânico pela 
compostagem na Fazenda Escola.

Eram utilizados em 
média 1.300 copos 
descartáveis por dia 
no RU, Com a ação 
deixarão de ir para o 
lixo mais de 390.000 
copos descartáveis 
por ano.
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NOSSO PAPEL
Continuaremos com o recolhimento de papéis 
descartados nos setores administrativos e 
ampliaremos a coleta, abrangendo os seguintes 
materiais: plásticos (pet), resíduos de informática 
(cartuchos e tonners), pastas e caixas. Os 
Recicláveis serão recolhidos seletivamente e 
encaminhados  pos te r io rmente  para  a 
reciclagem, através da parceria com a EcoCemar.

Onde já estamos atuando

Em 03 anos já foram 

d e s t i n a d o s  m a i s  d e 

2.224,57 kg de papéis para 

recic lagem. A meta é 

reduzir!

SUSTENTABILIDADE NOS PRÉDIOS
Através da implementação de soluções ecoecientes pretendemos 
combater o desperdício da água e energia e desenvolver 
programas de gestão (redução, separação e destinação para 
reciclagem) de resíduos sólidos nos prédios escolhidos, tornando-
os modelos a serem seguidos.
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Onde já estamos atuando
AGA NOS LABORATÓRIOS

Realizar diagnósticos de avaliação quali-quantitativa dos 
resíduos gerados e dos impactos diretos e signicativos para 
o ambiente. Posteriormente, será elaborado um plano de 
gestão para melhorias contínuas, dando uma correta 
destinação aos resíduos gerados e propondo ações que 
minimizem impactos ambientais e riscos aos envolvidos em 
atividades de ensino e pesquisas laboratoriais.

FORMAÇÃO DE 
RECURSOS HUMANOS

Contribuir na formação de 
prossionais preparados na área 
de  ges tão  amb ien ta l , 
estimulando o desenvolvimento 
do cidadão enquanto ator 
político, para pensar e construir a 
proposta eco desenvolvimentista.

SENSIBILIZAÇÃO E 
CAPACITAÇÃO

Conscientizar e sensibilizar 
discentes, docentes e 
funcionários, através da 
realização de campanhas 
ecológicas e eventos na 
á r e a  a m b i e n t a l , 
incentivando-os à adoção 
de práticas sustentáveis.

ASSUMA SEU 
RESÍDUO

V i sando  d im inu i r 
resíduos individuais e 
desenvolvimento da 
r e spon sab i l i dade 
ambiental.
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O que você pode fazer 
para ajudar?

 A gestão ambiental é um processo educativo, permanente e contínuo e seus 
resultados são alcançados de forma lenta e gradual. Para que nossos projetos e 
ações tenham sucesso é imprescindível a participação de toda a comunidade 
acadêmica.

 Valorizamos a os atos de cada um, pois a ajuda de todos, discentes, docentes e 
funcionários, é vital para a transformação do ambiente. Você pode contribui de 
várias formas, através de pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença.

Descarte corretamente os resíduos nas caixas adequadas.

Não ao desperdício! Consuma somente o necessário!

Assuma seu resíduo: plásticos, papel, e-lixo.

Procure usar materiais duráveis ao invés de descartáveis.

Sirva-se apenas daquilo que realmente irá comer, assim não haverá desperdício de 
alimentos.

Adote uma caneca, copo ou garrafa!

Controle seu consumo de água e energia.

Descarte corretamente os resíduos nas caixas adequadas.

Não ao desperdício! Consuma somente o necessário!

Assuma seu resíduo: plásticos, papel, e-lixo.

Procure usar materiais duráveis ao invés de descartáveis.

Sirva-se apenas daquilo que realmente irá comer, assim não haverá desperdício de 
alimentos.

Adote uma caneca, copo ou garrafa!

Controle seu consumo de água e energia.
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Adote práticas 
sustentáveis

ENERGIA
Desligue o ar condicionado 
quando o ambiente for 
car vazio;

Desligue o monitor quando 
não estiver usando;

Apague as luzes ao sair.

ÁGUA
Diminua o tempo da torneira aberta;

Não aperte a descarga mais tempo do que o necessário;

Em caso de vazamentos comunique o responsável.

PAPEL
Utilize papel reciclado;

Rev i se  sempre seu tex to  no 
computador e imprima somente 
q u a n d o  f o r  e x t r e m a m e n t e 
necessário;

Congure a impressora no modo 
rascunho rápido e imprima frente e 
verso.
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 Com a implantação da A3P e a adoção de práticas de consumo 
sustentável em nossa universidade iremos conseguir:

Ÿ Promover a redução do desperdício no consumo de água, 
energia e outros insumos;

Ÿ Minimizar os impactos ambientais decorrentes de nossas 
atividades;

Ÿ Economizar os recursos naturais e os bens públicos;
Ÿ Mudança de hábitos da comunidade acadêmica;
Ÿ Estabelecimento de padrões ambientais focados ao 

ganho de qualidade de vida.

 Além de reforçar a política dos 5R's, promovendo mudanças de atitudes 
signicativas com resultados a médio e longo prazo. Tornando assim nossa 
Instituição referência na gestão ambiental.

 Está com alguma dúvida? Quer fazer uma sugestão, elogio ou reclamação? 
Entre em contato:

98 99179-0842
aga.uema@gmail.com

fb.com/AGAUEMA
www.aga.uema.br

 Está com alguma dúvida? Quer fazer uma sugestão, elogio ou reclamação? 
Entre em contato:

98 99179-0842
aga.uema@gmail.com

fb.com/AGAUEMA
www.aga.uema.br
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ASSESSORIA DE GESTÃO AMBIENTAL  
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

ASSESSORA
Profa. Dra. Zara da Silva de Almeida

CONSELHO DELIBERATIVO
Profa. Dra. Zara da Silva de Almeida (Presidente), Profa. Dra. Andréa de Araújo – CECEN, Profa. Dra. 
Ariadne Enes Rocha – CCA, Prof. Dr. Eduardo Aurélio Barros Aguiar – CCT, Profa. Dra. Regina Célia de 
Castro Pereira – CECEN, Profa. Dra. Rosirene Martins Lima – CCSA, Jucirema Serêjo Rocha – técnico 
administrativo.

EQUIPE
Alana dos Santos Cardoso, Amanda Mikaele Dias Paiva, Andreia de Lourdes Ribeiro Pinheiro, Claudia 
Maria da Costa e Silva, Emanuelle do Espírito Santo Alves do Nascimento, Francisca Suenia Alves da Cruz, 
Georgiane dos Santos Silva, Gerson dos Santos Protazio, Jéssica Maria Oliveira Pereira, Karina Cristina 
Silva Braga, Luane Raisa de Moraes Pereira, Marcos Eduardo Miranda Santos, Regis Vercauteren de Souza 
Castro, Sanderson Sousa Santos, Yuri Jorge Almeida da Silva, Wenderson Santos Vasconcelos.

TEXTO
Zara da Silva de Almeida

Andreia de Lourdes Ribeiro Pinheiro

PROJETO GRÁFICO E ILUSTRAÇÃO
Yuri Jorge Almeida da Silva

Andreia de Lourdes Ribeiro Pinheiro

SECTI

 Secretaria da Ciência,
Tecnologia e

 Inovação
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