IFSP – CÂMPUS SÃO CARLOS – CONSCIENTIZAÇÃO E
SUSTENTABILIDADE - RELATÓRIO DE AÇÕES
O câmpus de São Carlos vem desenvolvendo uma série de ações na busca da
conscientização dos servidores, alunos e comunidade

que possibilite

comportamentos humanos que tenham o cuidado e o respeito com o meio
ambiente como norte de suas vidas, em que a sustentabilidade saia do plano do
pensamento e torne-se realidade. A seguir apresentamos algumas das ações
desenvolvidas em nosso câmpus durante 2019 e continuidade no presente ano,
pois temos a convicção de que estas ações devem ser constantes.
1- COMISSÃO DA COLETA SELETIVA:
O IFSP São Carlos preocupado com a preservação e conservação do Meio
Ambiente, iniciou em 29/07/2019 o Programa de Coleta Seletiva Solidária que
tem como objetivos:
- Promover a separação adequada dos resíduos sólidos gerados no campus;
- Evitar e reduzir o descarte incorreto dos resíduos gerados.
Todos os resíduos recicláveis são doados para a Cooperativa COOPERVIDA,
constituindo-se uma ação socioambiental.
2- DIVULGAÇÃO DE CARTAZES EM TODOS OS ESPAÇOS DO CÂMPUS:
Buscando levar informações para conscientizar os alunos, servidores e
frequentadores do câmpus, a Comissão acima citada em parceria com os alunos,
elaborou o cartaz que apresentamos abaixo e que foi largamente divulgado.

3- DISPONIBILIZAÇÃO DE LIXEIRAS EM TODOS OS ESPAÇOS DO
CÂMPUS:
Paralelo com a conscientização descrita nos itens 1 e 2, lixeiras específicas
foram disponibilizadas em todos os setores do câmpus com a finalidade de que
a conscientização saia das ideias e vá para a ação, ou seja, para que servidores
e alunos tenham ações responsáveis e reflexivas em relação ao descarte de lix

4- ATUAÇÃO DA CAE (Coordenadoria de Apoio ao Ensino) no desperdício
de alimentos:
Os servidores alocados neste setor, sob coordenação e orientação da
nutricionista Karla Pires, desenvolvem uma campanha de orientação aos alunos
em relação ao desperdício de alimentos. Durante os horários de lanches e
almoço, os alunos são orientados e não jogarem alimentos, a pegar o que
realmente irão consumir. A própria dinâmica do almoço (antes marmitex) e agora
no estilo self service, sofreu modificações para criar uma conscientização de que
durante as refeições devemos pegar a quantidade que realmente iremos
consumir. Inclusive a empresa, sob orientação da nutricionista, redimensionou
os tamanhos dos marmitex para evitar desperdícios.

5 – INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO PARA TODA COMUNIDADE SÃO
CARLENSE:
Um dos objetivos de todas as ações realizadas no Instituto Federal é que todo
conhecimento e reflexão que seja realizado dentro de seu espaço, tenha reflexo
na comunidade que o cerca. Trabalhando neste sentido, o IFSP São Carlos
realizou

uma

parceria

com

o

Portal

São

Carlos

Agora

(www.saocarlosagora.com.br), o portal mais acessado da cidade e com grande
frequência divulga informações, orientações e reflexões para todos os habitantes
de São Carlos e Região.
Exemplo

de

Divulgação

no

São

Carlos

Agora:

https://www.saocarlosagora.com.br/coronavirus/ifsp-sao-carlos-da-dicas-decomo-descartar-o-lixo-durante-a-quarentena/126402/
6 – TEMÁTICA PRESENTE NOS EVENTOS DO CÂMPUS SÂO CARLOS:
Durante a realização dos diversos eventos que marcam o nosso
calendário, como a Semana da Educação (SEDUCA), o Sarau do Cerrado,
Projeto Leitura Viva, a SEMAER (Semana de Manutenção de Aeronaves), a
temática da sustentabilidade está presente para que os alunos e convidados
tenham mais uma vez a possibilidade de refletir sobre o tema com convidados
externos (palestrantes) e através de apresentações artísticas, como as
realizadas no Sarau do Cerrado e Leitura Viva.

