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1 INTRODUÇÃO
Com o passar dos anos a sustentabilidade
tornou-se uma preocupação constante, a fim de
alcançarmos um equilíbrio entre o ser humano e
sua relação com o meio ambiente. Ainda que
sejamos responsáveis pelos resíduos que
geramos, a prática da segregação correta ainda
não é eficiente.
No Brasil temos as diretrizes da Lei
12.305/2010, que estabelece a Política Nacional
de
Resíduos
Sólidos,
além
dessa
responsabilidade, na UNIFESP temos também o
Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) e
o Plano de Gerenciamento de resíduos de
serviços de saúde (PGRSS).

2 DESENVOLVIMENTO
Com a inserção do Plano de Gestão de
Logística Sustentável (PLS) em nosso campus,
este projeto tem o compromisso de inserir e
disseminar a responsabilidade socioambiental nas
atividades da UNIFESP, promoção da boa gestão
de recursos e eficiência do gasto público,
considerando atributos de sustentabilidade,
reduzindo custos e combatendo desperdícios.
O
ICT-Unifesp
é
classificado
como
estabelecimento gerador de resíduos de serviços
de saúde (RSS), uma vez que no local se
desenvolvem
atividades
de
pesquisas
relacionadas à área de saúde, onde são gerados
resíduos potencialmente infectantes e resíduos
químicos. Com isso, temos a implementação do
Plano de Gerenciamento de resíduos de serviços
de saúde (PGRSS). Mediante ao PGRSS, este
projeto tem o compromisso de caracterização dos
resíduos gerados e seu gerenciamento da
captação ao destino adequado.

3 CONSIDERAÇÕES
Neste projeto são desenvolvidas campanhas de
conscientização dos tipos de coleta seletiva realizados
no nosso campus, como: plástico, metais, vidros,
papéis, orgânicos, materiais escolares e pilhas..

São desenvolvidas campanhas de conscientização
de coletas alternativas de resíduos poluentes, como:
medicamentos, lixo eletrônico e óleo de cozinha.

Foram feitas as identificações dos pontos de
coleta de resíduos, informativos de boas práticas pelo
o consumo consciente de energia, divulgações do
Projeto de Coleta Seletiva Solidária, participação de
eventos com temáticas de sustentabilidade. Além da
constante busca de pontos que podem ser
aprimorados pelo campus, levando adiante as práticas
sustentáveis .
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