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• “Gestão ambiental é o processo de articulação das ações dos 
diferentes agentes sociais que interagem em um dado espaço, 
visando garantir, com base em princípios e diretrizes 
previamente acordados/definidos, a adequação dos meios de 
exploração dos recursos ambientais/naturais, econômicos e 
socioculturais às especificidades do meio ambiente.”

LANNA, A. E. L. Gerenciamento de bacia hidrográfica: aspectos conceituais 
e metodológicos. Brasília: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis, 1995. 171 p.
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• Apoiar e assessorar a Reitoria, Pró-Reitorias e diretorias dos campi 
em procedimentos, assuntos técnicos e normativos relacionados a 
temas ambientais;

• Subsidiar decisões com informações técnicas e gerenciais em sua 
especialidade;

• Propor e executar o Plano de Trabalho Anual de Gestão Ambiental;
• Planejar, propor, coordenar e executar projetos institucionais de 

gestão ambiental;
• Participar de comissões e colegiados, sempre que solicitado;
• Propor temas para capacitação na sua área de atuação;
• Elaborar o Relatório Anual de Gestão Ambiental, em consonância 

com as diretrizes gerais da UNIFESP.

Atribuições do DGA
Portaria/Reitoria Nº 2453 de 7 de agosto de 2013
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CT-GSA
Câmara Técnica de Gestão  Segurança Ambiental

• Responsável por: elaborar, propor e deliberar sobre políticas, 
normas, diretrizes, ações e procedimentos relacionados à 
responsabilidade socioambiental e sustentabilidade na 
UNIFESP;

• Membros e convidados: 
– Integrantes das Divisões de Gestão Ambiental, 
– Direção Administrativa, 
– Pró-Reitores da Pro-Adm, 
– Representante da Pro-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, 
– Representante da Pro-Plan, 
– Representante do ETAGAE, 
– Representante do Hospital, 
– Representante da Comissão de Sustentabilidade e 

Conscientização Ambiental do campus SP.



Políticas ambientais

•Política de Excelência em Sustentabilidade 
Ambiental (PENSA) (Res. nº 113/2015):
– Abordagem articulada das questões ambientais;
– Educação ambiental em todos os níveis e modalidades;
– Incentivo à participação individual e coletiva na defesa e 

preservação do meio ambiente; 
– Garantia de acesso às informações ambientais e de 

participação democrática;
– Gestão racional e sustentável dos recursos naturais e bens de 

serviços utilizados pela universidade.



Políticas ambientais

•Política de Resíduos Sólidos (PRS) 
(Res. nº 118/2015):
– Diretrizes gerais e orientações;
– Gerenciamento dos resíduos sólidos em todas as unidades. 

•Política de Segurança Biológica (PBio)
(Res. nº 133/2017):
– Diretrizes sobre risco biológico;
– Padronizar procedimentos;
– Manual de Biossegurança.



Políticas ambientais

•Plano de Gestão de Logística Sustentável da 
UNIFESP (PLS-UNIFESP):
– Decreto nº 7.746/2012;
– Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 10/2012;
– Ferramentas de planejamento:

• Práticas de sustentabilidade;
• Racionalização de gastos e processos;

– Prestação de contas semestral.



Políticas ambientais
•Plano de Gestão de Logística Sustentável da 
UNIFESP (PLS-UNIFESP):



Site

http://www.unifesp.br/reitoria/dga



Facebook/Twitter

@dgaunifesp



dga@unifesp.br

Site: http://www.unifesp.br/reitoria/dga/
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Apoio Marcus Arantes 8820




