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1 APRESENTAÇÃO DA COMISSÃO

Ao longo do ano letivo 2019, a comissão foi composta por quatro
membros, que continuaram os trabalhos desenvolvidos em anos anteriores e
desenvolveram novas propostas. Os membros da comissão foram designados
pela Portaria nº BRA.0046/2018, de 20 de abril de 2018. Sendo eles:


Ana Cristina Gobbo César;



Ariana Paula da Costa Silva;



Luiz Fernando Tibaldi Kurahassi;



Sidney Domingues.

As reuniões aconteceram mensalmente, nos meses de fevereiro, março,
abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro e novembro. Também houve
comunicação por telefone e e-mail para acertar detalhes das tarefas. Todas
atividades foram relatadas no presente documento e nas Atas 55º à 63º da
Comissão.
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2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2019

2.1 Campanha para reduzir o desperdício de energia elétrica

Fixação de adesivo junto dos interruptores do prédio (em salas que foram
abertas em 2019) para orientar os usuários a apagar as luzes após deixar os
ambientes.

2.2 Campanha para redução do uso de papel nos banheiros
Fixação de adesivo nas papeleiras dos banheiros (que foram abertos em
2019) para conscientizar os usuários com relação ao uso racional de papel para
enxugar as mãos.
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2.3 Campanha de Conscientização da comunidade interna para
separação e coleta seletiva dos resíduos sólidos

Durante as aulas os professores Ana Cristina, Luiz e Sidney conversaram
com os discentes sobre a importância de separar o lixo corretamente.
Junto com os ficais da limpeza do campus e a equipe de limpeza houve
uma reunião para pedir colaboração para que a empresa terceirizada tomasse
providências para que o lixo tivesse a destinação correta. Tal reunião foi
eficiente, pois todos os meses uma cooperativa de reciclagem retira o lixo que a
equipe separa.

2.4 Produção de maquetes de células usando material reciclado
Continuando um trabalho que já é realizado desde de 2011, a docente
Ana Cristina, incentiva os estudantes a anualmente, construírem uma maquete
de célula utilizando material reciclado.
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2.5 Participação da Comissão de Sustentabilidade na Feira de Ciências
e Tecnologia do IFSP Bragança Paulista - “IX BRAGANTEC”
Em 2019 a comissão participou premiando o trabalho mais relevante
dentro da temática do Meio Ambiente e em comemoração ao dia da árvore,
plantou uma muda junto com membros da comissão organizadora do evento e
estudantes de diversos cursos na área externa do prédio.
O trabalho premiado foi “DISPOSITIVO PARA ALERTA DE QUEIMADAS
NA SERRA DO ITAPETINGA - IFSP - Câmpus Bragança Paulista - estudantes:
Laura Gomes Caldeira, Tamires De Carvalho Pedroso Campos e Rayane Silva
Caldeira - orientadores: Pedro Luís Calheiros Da Silva e Talita De Paula
Cypriano De Souza”.
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2.6 Plantio de mudas de árvores e flores no Campus

Os docentes Luiz e Sidney ao longo no ano plantaram e cuidaram de
mudas de árvores e flores em diversas áreas do Campus, sendo elas:


13 mudas de alamanda;



1 cica revoluta;



2 mudas de abacate; e



1 sibipiruna.

2.7 Campanha de Coleta de Plástico do Tipo 2 (PEAD)
A comissão convidou a comunidade escolar (servidores, alunos e
terceirizados) para participarem da Campanha de Coleta de Plástico tipo 2
(PEAD).
Durante as aulas, os alunos foram informados e orientados sobre a
campanha e o tipo de plástico correto. As orientações também foram repassadas
para os servidores durante reuniões e enviadas ao e-mail dos servidores.
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A ideia surgiu do fato de Bragança Paulista ter uma empresa que recicla
plásticos para a confecção de bancos e mesas para áreas livres. Na produção
de bancos utiliza-se plástico do tipo 2, também conhecido como PEAD
(Polietileno de Alta Densidade), o qual é encontrado em recipientes de produtos
de limpeza (embalagem de sabão em pó líquido, cloro, por exemplo) e pessoal
(shampoo, por exemplo), medicamentos (vitaminas, por exemplo) e em alguns
produtos alimentícios (iogurtes, por exemplo). Para identificar se o recipiente é
de plástico do tipo 2, basta observar a presença do símbolo de um triângulo com
o número dois em seu interior.

A cada 500 quilos de plástico tipo 2 coletados pelo Câmpus, a empresa
doara um banco para ser colocado nas áreas livres.

Para facilitar a coleta, foi colocada uma caixa com identificação no pátio
do terceiro andar, próximo a secretaria.
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Um detalhe importante, é que os recipientes devem estar secos e limpos,
para serem depositados na caixa coletora.
Até a finalização deste relatório, foram coletados 120 quilos de plástico
PEAD.

2.8 Campanha de Coleta de Pilhas
A comissão continuo a coleta de pilhas e destinação correta da mesma,
em locais adequados. Para isso desde 2015, a comissão colocou na sala dos
professores e em frente à Coordenadoria de Apoio ao ensino dois coletores. Em
2019 foram recolhidas 578 pilhas.

9

3 PROJETOS PARA 2020

Para o próximo ano letivo a comissão pretende:


Abrir convite para demais servidores do campus participarem da

comissão;


Dar continuidade as atividades desenvolvidas em 2019;



Participar da Feira de Ciências e Tecnologia do IFSP Bragança

Paulista - “X BRAGANTEC”;


Fazer parceria com uma empresa de coleta de lixo eletrônico;



Desenvolver edital para estudantes que queiram ser voluntários na

comissão.
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