
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSESSORIA DE GESTÃO AMBIENTAL DA REITORIA DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO MARANHÃO – AGA/UEMA 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020 

 

 

 

 

 

São Luís 

2020 

 



GUSTAVO PEREIRA DA COSTA 

Reitor 

 

WALTER CANALES SANT’ANA 

Vice-Reitor 

 

ANTONIO ROBERTO COELHO SERRA 

Pró-Reitor de Administração 

 

JOSÉ RÔMULO TRAVASSOS DA SILVA 

Pró-Reitor de Gestão de Pessoas 

 

RITA DE MARIA SEABRA NOGUEIRA 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

FABÍOLA DE JESUS SOARES SANTANA 

Pró-Reitora de Graduação 

 

PAULO HENRIQUE ARAGÃO CATUNDA 

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Estudantis 

 

FABÍOLA DE OLIVEIRA AGUIAR 
Pró-Reitora de Infraestrutura 

 

FABIANA BRITO CANTANHEDE 

Assessora de Gestão Ambiental 

 

 

 

 

 

 



É com enorme satisfação que apresentamos o Relatório de Atividades da Assessoria 

de Gestão Ambiental da Reitoria da Universidade Estadual do Maranhão no exercício do ano 

de 2020. 

Neste documento apresentaremos as principais atividades desenvolvidas pela 

AGA/UEMA no Campus Paulo VI até o presente momento. O relatório será apresentado 

levando em consideração aos seis eixos da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P): 

 

Uso racional dos recursos naturais e bens públicos 

Estímulo à implementação de práticas que tenham como princípio a sustentabilidade do planeta, 

em especial a forma como a energia elétrica, a água, os combustíveis, entre outros recursos 

naturais, estão sendo empregados na sua instituição. 

 

Qualidade de vida no ambiente de trabalho 

Visa facilitar e satisfazer as necessidades do trabalhador ao desenvolver suas atividades na 

organização por meio de ações para o desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

Sensibilização dos servidores para a sustentabilidade 

Processo de sensibilização que envolve a realização de campanhas que busquem chamar a 

atenção para temas socioambientais importantes esclarecendo a importância e os impactos de 

cada um para o cidadão no processo. 

 

Compras sustentáveis 

Procedimento administrativo formal que contribui para a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável, mediante a inserção de critérios sociais, ambientais e econômicos nas 

aquisições de bens, contratações de serviços e execução de obras. 

 

Construções sustentáveis 

Conjunto de medidas adotadas durante todas as etapas da obra que visam a sustentabilidade da 

edificação, minimizando os impactos negativos sobre o meio ambiente, além de promover a 

economia dos recursos naturais e a melhoria na qualidade de vida dos seus ocupantes.  

 

Gestão de resíduos sólidos 

Prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos 

de consumo sustentável e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que não 

pode ser reciclado ou reutilizado).  

 

 

 



JANEIRO 

 

• Sensibilização dos servidores para a sustentabilidade 

 

Participação em reuniões institucionais 

 

 

No dia 07 de janeiro aconteceu 

reunião com representantes da 

Suzano S.A., Vice-Reitor, Pró-

Reitoria de Extensão e AGA, para 

apresentação dos projetos 

desenvolvidos na Universidade com 

vistas a uma Cooperação Institucional 

(Figuras 1 e 2).  

 

  

 

 

Figura 2. Reunião com os representantes da UEMA e da SUNANO. 

Fonte: Autoria própria  (2020). 

Figura 1. Representantes da Reitoria, AGA e SUZANO. 

Fonte: Autoria própria  (2020). 



    

No dia 13 de janeiro a equipe 

administrativa da Assessoria 

reuniu-se para elaborar o 

planejamento que compõem a 

programação da Semana de Meio 

Ambiente (SEMEIA), evento de 

suma importância para a UEMA, 

onde são expostas as ações e 

projetos de cunho ambiental 

dentro e fora da universidade 

(Figura 3). 

• Gestão de resíduos sólidos 

 

Nos dias 13, 16, 28 e 30 aconteceram capacitações com as bolsistas de extensão da 

Assessoria, onde foi socializado as atividades a serem desenvolvidas dentro da Universidade e 

nas escolas que fazem parte dos projetos. Além de discussão sobre diagnóstico socioambiental 

realizado pelas bolsistas (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Bolsistas da equipe de terça feira apresentando as ações. 

Fonte: Autoria própria  (2020). 

Figura 3. Membros da equipe da AGA. 

Fonte: Autoria própria  (2020). 



FEVEREIRO 

 

• Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho 

 

Eventos realizados 

No dia 04 de fevereiro realizou-se o I Talkshow com a temática Saúde mental no 

ambiente de trabalho, em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, por meio da 

coordenadoria de Qualidade de Vida. O evento contou com a presença de três profissionais da 

área de Psicologia que expuseram os temas: Síndrome de Burnout, Depressão e Ansiedade no 

Ambiente de trabalho. Ademais, o evento ocorrido no Auditório da UEMANET, contou com a 

participação da Comunidade Acadêmica, presencialmente e por meio de webconferência, bem 

como representantes de outras instituições de áreas diversas da sociedade (Figuras 7 a 9). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Palestrantes em mesa de debate. 

Fonte: Autoria própria  (2020). 

Fonte: Autoria  própria (2020). 

Figura 5. Equipe organizadora e palestrantes 
Figura 8. Banner convite do Talk Show sobre saúde mental. 

Fonte: PROGEP (2020). 



No dia 18 de fevereiro ocorreu uma reunião com o Professor Mestre, Antônio 

Fernando Lavareda Jacob Júnior, do Centro de Ciências Tecnológicas - UEMA, no intuito de 

usar a gameficação para criar um jogo interativo, a fim de auxiliar nas atividades educacionais 

desenvolvidas pela Assessoria (Figura 10). 

 

MARÇO  

 

• Gestão adequada dos resíduos gerados 

 

Nos dias 3 a 6 de março ocorreu, no 

Restaurante Universitário (RU), a semana 

do Calouro e a Assessoria de Gestão 

Ambiental realizou ações de sensibilização 

sobre o descarte correto dos resíduos do 

R.U, e o uso racional dos recursos naturais. 

Nesse momento realizou-se a distribuição 

de Eco-copos, marcadores de página, 

réguas feitas de Tetra Pak da Equatorial 

Energia, squeezes e canecas para quem 

participasse dos jogos ecológicos (Figura 

11 e 12). 

Fonte: Autoria própria  (2020). 

Figura 11. Bolsista  PIBEX no acolhimento no R.U. 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Figura 10. Equipe da AGA e professor Jacob da Eng. de Computação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 5 de março aconteceu o Trote Ecológico, uma forma de sensibilizar os alunos 

do curso de Ciências Biológicas sobre a importância da reutilização. No Trote realizou-se a 

confecção de porta lápis, flor de cartela de ovo, bloquinhos de folhas de rascunho, jogo de 

perguntas e respostas e premiação com canecas da AGA (Figuras 13 e 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 6 de março aconteceu uma reunião de alinhamento de atividades entre a 

Assessoria de Gestão Ambiental e a Pró-Reitoria de Administração e Planejamento 

(PROPLAD), com o intuito de juntos elaborar o Plano de Desenvolvimento Institucional 

Fonte: Autoria própria  (2020) 

Figura 13. Bolsista Mayana Martins ensinado os calouros 

de biologia a fazer porta lápis. 

Fonte: Autoria própria  (2020). 

Figura 62. Bolsista Mayana Martins e Daniele Borges realizando 

entrega de caneca ecológica. 

 

Fonte: Autoria própria  (2020). 

Figura 14. Equipe da AGA e alunos calouros do Curso 

de Biologia. 



Sustentável (PDIS) e na oprtunidade a bolsita PIBEX, Mayana Martins, responsável por realizar 

as ações de sensibilização  e capacitação na PROPLAD conversou com o Pró-Reitor Roberto 

sobre o descarte de papel nos setores e deu sugestões de como reduzir esse resíduo (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

No dia 10 de março aconteceu o acolhimento acadêmico da UEMA,  e na oportunidade 

a AGA se fez presente para divulgar as ações que realiza dentro da instituição para os calouros. 

Ação realizada juntamente com a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (PROEXAE) 

a premiação dos melhores alunos PAES (Figura 16). 

 

 

Fonte: Autoria própria  (2020). 

Figura 15. Equipe da AGA juntamente com o Pró- Reitor da PROPLAD. 

Figura 16. Equipe da AGA e Bolsistas no acolhimento Geral. 

Fonte: Autoria própria (2020). 



 

Realizou-se uma reunião com o 

Reitor, Prof. Gustavo Pereira da 

Costa, e a equipe administrativa 

da Assessoria para alinhamento 

de ações e atividades 

desenvolvidas pela Asessoria 

durante o decorrente ano (Figura 

17). 

 

 

 

ABRIL 

Por conta da pandemia da Covid-19 as atividades administrativas e acadêmicas foram 

suspensas e por tanto adotadas como medidas de segurança o home office ou tele trabalho. 

Durante a quarentena a Assessoria de Gestão Ambiental organizou uma sequência de Lives 

para levar ao público informações sobre o impacto da Covid-19 na alimentação, educação, 

saúde, relacionamentos entre outros (Figura 18).  

 

Fonte: Autoria  própria (2020). 

Figura 17. Reitor Gustavo e equipe AGA. 

Figura 718. Banners das Lives sobre a Covid-19. 

Fonte: Autoria própria  (2020). 



Em abril também a Assesoria recebeu o selo da A3P do Ministério do Meio Ambiente- 

MMA, pelo envio de dados para a plataforma RESSOA, e implementação da A3P. Reforçando 

a parceria que foi realizada em 2015 entre a A3P e AGA/UEMA (Figura 19). 

 

 

MAIO 

No mês de maio continuamos a realizar as Lives pelo instagram da AGA, e 

organizar as ultimas atividade para a SEMEIA 2020 online (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Banners das Lives sobre a Covid-19. 

Fonte: Autoria própria  (2020). 

Fonte: A3P/MMA (2020). 

Figura 19. Selo A3P DO MMA. 



JUNHO 

No dia 5 junho é comemorado o dia mundial do meio ambiente, e a Universidade 

Estadual do Maranhão, por meio da Assessoria de Gestão Ambiental, realizou a Semana de 

Meio Ambiente (SEMEIA), que nesse ano ocorreu nos dias 04 e 05 junho totalmente online e 

gratuito, com palestras, fórum de discussões, oficinas e lançamentos das cartilhas. Nesta edição 

da SEMEIA, o número de participantes foi 1753 inscritos, pertencentes a 13 estados da 

federação, são estes: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, 

Paraíba, Piauí, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Os inscritos podiam submeter 

até dois trabalhos, no total, foram submetidos 64 resumos expandidos para posterior publicação 

no Boletim Informativo da Assessoria de Gestão Ambiental (Figura 21). 

 

 

No primeiro dia do evento tivemos a honra ter a participação do magnífico Reitor da 

UEMA, Prof. Gustavo Pereira da Costa, na abertura do evento. A palestra de abertura foi 

realizada pela Profa. Maria de Lourdes Spazziani, da UNESP - Instituto de Biociências - 

Campus de Botucatu e Faculdade de Ciências - Campus de Bauru São Paulo. Logo em seguida 

tivemos a abertura dos fóruns de discussões com as Comissões da AGA do campus de 

Pederneiras, Caxias e Pinheiro compartilhando seus projetos/ações. No período vespertino 

ocorreu o lançamento das Cartilhas “Circuito Sala Verde” e “Resíduos Biológicos”, além da 2ª 

edição livro “Práticas Sustentáveis no Processo de Ambientalização da Universidade Estadual 

Fonte: Autoria própria  (2020). 

Figura 21. Banner da SEMEIA 2020. 



do Maranhão” e também a premiação aos prédios/setores vencedores do Selo Boas Práticas 

(Figura 22). 

 

No segundo dia da SEMEIA ocorreram palestras e oficinas, onde o público teve acesso 

a temas como compostagem, tecnologia da informação, Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentáveis (ODS), condutas para proteger o futuro do planeta, química verde, 

Figura 23. Banners de atividades do segundo dia da SEMEIA 2020. 

Fonte: Autoria própria  (2020). 

Fonte: Autoria própria  (2020). 

Figura 22. Banners do primeiro dia da SEMEIA2020. 



sustentabilidade e a EAD, gestão ambiental e cidades inteligentes e a premiação aos vencedores 

do edital do Selo Boas Práticas (Figuras 23 e 24). 

 

JUHLO 

A Assessoria continuou a realizar as Lives no Instragram, agora com os premiados no 

edital Selo Boas Práticas. A primeira live foi com o professor Evaldo Monteiro Presidente da 

Comissão da AGA em Pedreiras, em seguida foi realizada com a professora Amanda Bastos 

resposável pela política ambiental na PROPLAD (Figura 25).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Live com os vencedores do Prémio Selo Boas Práticas. 

Fonte: Autoria própria  (2020). 

Fonte: Autoria própria  (2020). 

Figura 24. Banners das atividades do segundo dia da SEMEIA 2020 e Premiação do 

Selo Boas Práticas São Luís e Continente. 



A AGA/UEMA, publicou no dia 13 de julho, a versão em inglês da cartilha “A 

Sustentabilidade na Universidade Estadual do Maranhão”. Primeiro material bilíngue 

(Português/Inglês), e um dos resultados de uma experiência linguística, pois sabe-se que a 

língua inglesa é imprescindível nos dias atuais, pois a globalização faz com que se torne algo 

fundamental. O inglês é a língua internacional, a língua dos estudos, das viagens, dos negócios, 

da comunicação com todo o mundo, com isso, essa cartilha tem como iniciativa apresentar, 

informações sobre as ações/projetos de ambientalização realizadas dentro do Campus Paulo VI, 

a fim de atingir uma quantidade maior de leitores (Figura 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Asessoria em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) 

juntamente com a UEMANET, colaborou na organização do I Webinar de Qualidade de Vida 

no Trabalho, que foi realizado nos dias 22 e 23 de julho. Este evento foi totalmente gratuito e 

online e objetivou promover discussões sobre a nova forma de trabalho pós-pandemia e como 

garantir qualidade de vida para os docentes, técnico-administrativos e terceirizados da 

instituição (Figura 27). 

 

 

 

Figura 86. Cartilha bilíngue da AGA. 

Fonte: Autoria própria (2020). 



 

AGOSTO 

 No mês de agosto a Assessoria iniciou um ciclo de reuniões com as Comissões da 

AGA nos campi do continente para alinhamento de ações e planejamento de atividades com 

base nos eixos da A3P. As reuniões foram realizadas de forma remota pelo Google Meet, sendo 

realizadas reuniões semanais (Figuras 28 e 29). 

 

Também durante o mês de agosto continuamos a realizar as Lives sobre a pandemia e 

como convidados tivemos os professores Roberto Rodrigues Veloso Júnior falando sobre os 

animais silvestres na pandemia e a professora Sannya Fernanda Nunes Rodrigues abordando 

sobre o ensino remoto na rotina das pessoas e os impactos na sociedade (Figura 30). 

Figura 27. Evento da PROGEP em parceria com AGA e UEMANET. 

Fonte: Autoria  própria (2020). 

Fonte: Autoria própria  (2020). Fonte: Autoria própria (2020). 

Figura 29. Reunião com a Comissão de AGA de São 

João dos Patos. 
Figura 28. Reunião com a Comissão da AGA de 

Colinas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda neste mês foi publicado a terceira edição do Boletim Informativo da AGA, que 

teve como edição especial os trabalhos realizados durante a SEMEIA 2020, os resumos 

publicados nessa edição foram de temas de cunho sustentável tanto dentro da UEMA como ações 

realizadas fora da universidade (Figura 31).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Lives. A - animais silvestres x pandemia; B - ensino remoto na rotina das pessoas: os impactos na 

sociedade o ensino remoto na rotina das pessoas: os impactos na sociedade. 

 

Fonte: Autoria própria  (2020). 

Figura 31. Terceira edição do Boletim Informativo da AGA. 

Fonte: Autoria própria  (2020). 

A B 



Os bolsistas da AGA, em agosto, realizaram campanhas de sensibilização pelas 

mídias eletrônicas, disponibilizaram tutorais, vídeo aulas, dicas sustentáveis, figurinhas de 

WhatsApp e mesa redonda durante o período da pandemia (Figura 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETEMBRO 

A UEMA, por meio da AGA, participou do projeto “Violência Doméstica contra a 

Mulher: Prevenção Sustentável” do Tribunal de Justiça do Maranhão. O projeto foi lançado no 

dia 7 de agosto como parte da programação alusiva aos 14 anos da Lei Maria da Penha. O reitor, 

Gustavo Pereira da Costa, participou do lançamento online do projeto (Figura 33). 

                           

 

 

 

 

 

 

Figura 32. ações dos bolsistas da AGA. 

Fonte: Autoria própria  (2020). 

Fonte: Autoria própria  (2020). 

Figura 33. Web conferência sobre violência doméstica . 



Na UEMA, aconteceu a 

reinauguração do Ecoponto, existente desde 

30 de novembro de 2016. Este é um projeto 

que contribui com a meta socioambiental da 

UEMA e com o sustento de 18 famílias que 

são associadas a COOPRESL – Cooperativa 

de Reciclagem de São Luís. No início de 

agosto de 2020, o Ecoponto ganhou uma nova 

identidade visual e também ocorreu a 

reabertura do ponto de coleta do Projeto E + 

Reciclagem da Equatorial Energia (Figura 

34).  

 

 

 

         Setembro Amarelo é uma campanha 

formada com a finalidade de alertar a 

sociedade acerca do suicídio, uma ação 

comumente causada pela depressão. A 

AGA por sua vez vem realizando 

campanhas mensais de sensibilização a 

comunidade acadêmica (Figura 35). 

 

 

 

A AGA participou de Lives produzidas pelo Fórum Estadual de Educação Ambiental 

(FEEA), com palestra realizada pela professora Andréa Araújo do Carmo, sobre a Trajetória da 

educação ambiental na Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA) no Estado 

(Figura 36). 

Fonte: Autoria própria  (2020). 

Figura 934. Reabertura do ecoponto na UEMA. 

Fonte: Autoria própria  (2020). 

Figura 35. Campanha setembro amarelo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTUBRO 

A UI GreenMetric World 

University Rankings realizou o 6º 

Workshop Internacional (Virtual) sobre a 

UI GreenMetric World University 

Rankings (IWGM 2020) em colaboração 

com a Universidade de Zanjan de 13 a 15 

de outubro de 2020. O evento realizado 

online no Zoom Meeting e no canal UI 

GreenMetric no YouTube. Contou com a 

participação da UEMA, por meio da 

AGA, com apresentação de trabalhos 

desenvolvidos pela Assessoria (Figura 

37). 

 

 

Fonte: Autoria própria  (2020). 

Figura 36. Live produzida pelo Fórum de Educação Ambiental. 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Figura 37. Apresentação de trabalho na UI GreenMetric 

World University. 



A Universidade Estadual do Maranhão participou do 8º prêmio A3P classificando-se 

entre os finalistas na da categoria “Gestão de Resíduos” com o projeto “Aproveitamento de 

resíduos sólidos orgânicos do Restaurante Universitário – RU/UEMA em compostagem na 

Fazenda Escola de São Luís – FESL” (Figura 38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No mês de outubro a AGA com intuito de propagar informações acerca da prevenção 

do câncer de mama realizou-se a campanha Outubro Rosa, evento tem a intenção de alertar a 

população sobre o diagnóstico prematuro do câncer de mama. Seu principal objetivo é propagar 

informações preventivas, impor um olhar com mais seriedade para a saúde, exigir por benefícios 

no atendimento básico e um suporte psicológico para garantir um tratamento de qualidade (Figura 

39). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria  (2020). 

 

Figura 38. Vistoria na Fazenda Escola no projeto de compostagem. 

Fonte: Autoria própria  (2020). 

Figura 39. Campanha outubro rosa. 



Em visita a UEMA, o Juiz Douglas Martins e o coordenador do Fórum Estadual de 

Educação Ambiental, Sálvio Dino, conheceram as instalações do Hospital Veterinário e o 

Castramóvel. Nesta ocasião foi discutido com a AGA a construção de uma parceria para 

fortalecimento de ações de implementação do Plano Estadual de Educação Ambiental no eixo 

do Ensino Superior na UEMA, bem como a organização de um encontro com outras IES para 

discutir a temática. Tratou-se ainda do projeto Estacionamento Verde, a ser desenvolvido pelos 

parceiros da Ecoliga (Figura 40).  

 

⠀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

No período de 19 a 23 de outubro de 2020, ocorreu a “Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia/Semana Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação” que é organizada anualmente 

pelo governo do Maranhão por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(SECTI). Esse ano teve como tema: “Inteligência Artificial: a nova fronteira da ciência 

brasileira”. Na terça-feira (20/10/2020), houve apresentações dos alunos Clistenys Eduardo 

Teixeira Batista de Sousa e Bruno Rocha Gomes, ambos orientados pelo professor Antônio 

Fernando Lavareda Jacob Junior da UEMA, que desenvolvem projetos em parceria com a AGA 

(Figura 41). 

 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Figura 40 Alinhamento de projeto entre governo e UEMA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRO 

Segundo o Ministério da Saúde o câncer de próstata, tipo mais comum entre os 

homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina. E é dessa informação que surge 

a ideia de criar uma campanha de prevenção. O novembro Azul é uma campanha de 

conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro dirigida à sociedade e, 

em especial, aos homens (Figura 42).  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria  própria (2020). 

Figura 41. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia/Semana Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Fonte: Autoria própria  (2020). 

Figura 42. Campanha novembro azul. 



A Universidade Estadual do Maranhão, por meio da AGA, tornou público o processo 

de premiação do Selo Boas Práticas 2020, forma de reconhecimento da Gestão Superior da 

UEMA das práticas sustentáveis nos campi/setores realizadas pelos gestores, servidores, 

docentes e discentes, além de propor visibilidade das ações desenvolvidas na Universidade 

Estadual do Maranhão (Figura 43). 

 

 

 

 

Através do projeto de extensão Ambientaliza, em parceria com a AGA foi realizada 

uma oficina com intuito de elaborar um plano piloto de gestão de resíduos dos laboratórios do 

CCB (Figura 44). 

 

 

Fonte: Autoria  própria (2020). 

Figura 103. Edital Selo Boas Práticas 2020/2021. 

Fonte: Autoria própria  (2020). 

Figura 44. Oficina de Gestão de Resíduos dos laboratórios do CCB. 



Divulgação da campanha do nosso parceiro, Lar de José, para doações de garrafas pets 

para confecção de vassouras ecológicas. Parceiro esse que sempre contribui com as atividades 

da AGA dentro da universidade (Figura 45). 

 

 

 

 

 

A realização do Seminário Regional de Educação e Escolas Sustentáveis - 

SEMEARES, consistiu em uma vitrine extremamente relevante para a geração de saberes na 

área do meio ambiente na região nordeste do Brasil. Este ano em especial, o VI SEMEARES 

foi realizado inteiramente de forma virtual, no período de 30 de novembro a 02 de dezembro 

de 2020 com o tema “Saúde e Meio Ambiente: Mobilizando Pessoas Para a Vida”, contando 

com a participação da AGA, por meio de palestra (Figura 46). 

 

 

 

Fonte: Autoria própria  (2020). 

Figura 45. Divulgação da campanha de Lar de José. 

Fonte: Autoria própria  (2020). 

Figura 46. Seminário Regional de Educação e Escolas Sustentáveis. 



DEZEMBRO 

Pela primeira vez, a UEMA foi avaliada pelo UI GreenMetric Rankings, sistema 

internacional, conceituado, fundado pela Universidade da Indonésia (UI) no ano de 2010, com 

a intenção de avaliar os trabalhos de sustentabilidade dos campi universitários por meio de 

planejamentos e políticas de sustentabilidade em universidades de todo o mundo.  Após 

avaliação ficou classificada em 722° lugar entre 912 universidades de 84 países. Somando-se a 

isso, é uma grande conquista para nossa instituição e para a Assessoria de Gestão Ambiental 

(Figura 47).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria  (2020). 

Figura 47. Classificação pelo UI GreenMetric Rankings. 

 



 

 

 

 

 

EM NÚMEROS 

 



No ano de 2020, um ano totalmente atípico, a Assessoria de Gestão Ambiental 

trabalhou de forma mais virtual, onde as reuniões, palestra, eventos etc. foram realizados em 

grande parte via mídias sociais, como podemos observar: 

❖ Eventos 

Assessoria organizou 1 grande evento, e participou de 8 eventos. 
 

❖ Palestras 

Ao longo do ano foram realizadas 10 palestras. 
 

❖ Lives 
A AGA realizou 13 Lives. 

 

❖ Oficinas 

A AGA realizou 4 oficinas. 

 

❖ Minicursos 

A AGA não realizou minicursos 

 

❖ Rodas de conversas 

Foram realizadas 3 rodas de conversas. 

 

❖ Ações de sensibilizações 

A AGA realizou 67 ações de sensibilizações. 

 

❖ Capacitações 

A AGA realizou 7 capacitações 

 

❖ Reuniões 

Ao longo do ano foram realizadas 55 reuniões de alinhamento e planejamento, com a finalidade 
de organizar as atividades e ações junto a equipe administrativa, comissões e setores que 

trabalham em conjunto com a AGA 

 

❖ Visita técnica 

A AGA não realizou visitas técnicas por conta da pandemia. 
 

❖ Circuito Sala Verde 

O Circuito Sala Verde não realizou visitas por conta da pandemia 


