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RESUMO  

Título: Manual para Adoção de Relatório de Sustentabilidade em Unidades da 
Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 

 

Objetivo do Trabalho: 
Obter um manual que balize a produção de relatórios de sustentabilidade para 
unidades da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 

 

Procedimentos/Método para a solução do problema: 
A pesquisa pode ser considerada aplicada, classificada como descritiva com 
abordagem qualitativa. Para a coleta de dados os instrumentos utilizados foram 
documentos de bases institucionais e ofícios destinados a setores. Quanto aos 
dados coletados por pesquisas bibliográficas, foram buscados por temáticas 
relacionada à gestão sustentável, indicadores e relatórios de sustentabilidade, 
GRI, A3P e sustentabilidade relacionada com universidades. Para a proposta de 
solução, as metodologias MASS, SICOGEA e AMAS foram utilizadas. 

 

Resultados:  
Com o estudo realizado, foi possível verificar que a unidade em análise não 
realiza o controle das ações de sustentabilidade, sendo a adesão aos programas 
A3P e GRI sugerida. Entretanto, por estes programas não atenderem demandas 
específicas de ensino e por característica singulares dos Institutos Federais, 
foram inclusos a estes programas pesquisas que consideram o aspecto 
educacional/ensino. Para auxiliar nas práticas, avaliação e na produção de um 
relatório de sustentabilidade, que considere os papéis educador e multiplicador 
da instituição, foram construídos um programa e manual aplicáveis às unidades 
da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 

 

Implicações práticas: 
O estudo desenvolvido é inspirado na demanda por novas formas de gestão, e 
por acreditar que instituição pública carece de ações voltadas a devolver na 
sociedade melhorias reais. Diante dos resultados obtidos na pesquisa, acredita-
se que a solução proposta possa servir para conhecer e avaliar melhor a atuação 
em sustentabilidade da unidade que o adotar, e em caso de disseminação do 
programa, abrir a possibilidade para adaptações ou novos debates sobre o tema. 
A proposta de unir tais ferramentas é nova e proporciona contribuições à linha 
de atuação científica e tecnológica de Estratégia e Operações (LACT2). 

 

Produção Técnica/Tecnológica: 
A avaliação e a produção de relatórios de sustentabilidade, adequadas à 
realidade dos Institutos Federais é o principal produto dessa pesquisa, e está 
alinhada ao Eixo 1 – Produtos e Processos Ligados a Processos de Gestão. A 
inovação se dá na adequação de ferramentas já existentes às necessidades 
próprias de Instituições de Ensino da Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica. A sua aplicação é simples e gradativa, mas necessita estar 
efetivamente entre as prioridades da gestão para ser incentivada e priorizada. 

 

Palavras-Chave:  A3P; Ensino; GRI; Sustentabilidade. 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

Title: Manual for the Adoption of a Sustainability Report in Units of the Federal 
Network of Professional and Technological Education. 

 

Objective of the work: 
Obtain a manual that guides the production of sustainability reports for units of the 
Federal Network of Professional and Technological Education. 

 

Procedures / Method for solving the problem: 
The research can be considered applied, classified as descriptive with a qualitative 

approach. For the collection of data the instruments used were documents of 

institutional bases and letters destined to sectors. As for the data collected by 

bibliographic research, they were searched for themes related to sustainable 

management, sustainability indicators and reports, GRI, A3P and sustainability 

related to universities. For the proposed solution, the MASS, SICOGEA and AMAS 

methodologies were used. 
 

Result: 
With the study carried out, it was possible to verify that the unit under analysis does 
not control sustainability actions, and adherence to the A3P and GRI programs is 
suggested. However, because these programs do not meet specific teaching 
demands and because of the unique characteristics of the Federal Institutes, 
research that considers the educational / teaching aspect was included in these 
programs. To assist in the practices, evaluation and production of a sustainability 
report, which takes into account the institution's educator and multiplier roles, a 
program and manual applicable to the units of the Federal Network for Professional 
and Technological Education were built. 

 

Practical implications: 
The study developed is inspired by the demand for new forms of management, 

and by believing that a public institution lacks actions aimed at bringing real 

improvements back to society. In view of the results obtained in the research, it is 

believed that the proposed solution can serve to better understand and evaluate 

the sustainability performance of the unit that adopts it, and in case of 

dissemination of the program, open the possibility for adaptations or new debates 

on the topic. The proposal to unite such tools is new and provides contributions to 

the line of scientific and technological action of Strategy and Operations (LACT2). 

 

Technical / Technological Production: 
The assessment and production of sustainability reports, appropriate to the reality 
of the Federal Institutes is the main product of this research, and is in line with Axis 
1- Products and Processes Linked to Management Processes. The innovation 
occurs in the adaptation of existing tools to the needs of Education Institutions in 
the Federal Network of Professional and Technological Education. Its application 
is simple and gradual, but it needs to be effectively among management priorities 
to be encouraged and prioritized. 

 

Key words: A3P; Teaching; GRI; Sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As críticas aos modelos de desenvolvimento econômico vigentes após a 

revolução industrial apontavam para uma incompatibilidade inata entre os 

processos convencionais de crescimento econômico e a garantia de 

sobrevivência da espécie humana no longo prazo. A sustentabilidade emerge 

nesse período como a solução, compreendendo os pilares de ecologia-natureza, 

do econômico e da ética social, segundo o qual entende que a sociedade deveria 

ser estável e indefinidamente sustentável para melhorar a condição humana 

(PISANI, 2006). 

A necessidade de se colocar a sustentabilidade à frente das decisões 

estratégicas das empresas também tem sido crescente. Para, Lacy et al. (2010) 

isto se traduz em múltiplas iniciativas destinadas a incorporar fatores ambientais 

e sociais na estratégia de gestão. 

As práticas sustentáveis aplicadas à organização impactam na gestão dos 

recursos, pois podem reduzir custos e aumentar o retorno financeiro das 

operações. As ações sociais, ambientais e financeiras são interconectadas e 

possuem objetivos concretos, podendo ser aliadas na gestão das organizações 

públicas, sobretudo num cenário de recursos escassos e de urgência em 

preservar e conservar o ambiente que vivemos (ROHRICH; CUNHA, 2004). 

Na administração pública, em especial em instituições de ensino, não se 

observa a mesma dinâmica. A administração pública traz grandes desafios aos 

gestores que, muitas vezes, dispõem de poucos recursos para materializar as 

atividades propostas. Por outro lado, a gestão sustentável desses recursos 

escassos pode ser uma alternativa para solucionar este problema, com economia 

de materiais, recursos, uso consciente de água e energia, entre outras coisas, que 

possibilitam redução nos custos ao passo que colaboram com a sociedade e com 

o meio ambiente (BRAGA, 1996). 

A temática da sustentabilidade tem, cada vez mais, incitada a consciência 

de sua necessidade. Essas tendências globais pressionam as instituições 

públicas e apontam para a necessidade de se adequar, se capacitar e chegar a 

um nível de maturidade sustentável onde os benefícios dessa adoção sejam 

/amplos na totalidade da organização (LUNARDI; FRIO; BRUM, 2011). 
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A divulgação desses resultados de gestão sustentável também é 

estimulada, pois reporta à sociedade as ações realizadas na administração 

pública. 

Os relatórios, possibilitam a mensuração de ações e permitem que se torne 

capaz de visualizar, de modo tangível, os benefícios concretos que as práticas 

sustentáveis geram no curto, médio e longo prazo. Assim sendo, é neste contexto 

que as organizações assumem grande influência, visto que atuam como forças 

fundamentais na sociedade e possuem uma abrangente dimensão 

socioeconômica (CAVATTI, 2014). 

Eventos realizados em diferentes momentos, com ações que caminham no 

sentido de atender aos anseios da sociedade com colaboração e cooperação, 

demonstram a importância, a abrangência e o crescente amadurecimento da 

consciência mundial diante do tema da sustentabilidade (SILVA, 2018). 

A partir da década de 70, debates sobre a temática começaram a se tornar 

mais frequentes e diversos países passaram a repensar ações e práticas, o que 

demonstra que a importância e a influência do tema sobre o mundo atual crescem 

continuamente (SILVA, 2018). 

O conceito de desenvolvimento sustentável, nesse sentido, foi amplamente 

difundido na forma definida pelo Relatório Brundtland (1987), que estabelece que 

o desenvolvimento sustentável pode ser entendido como aquele que busca 

satisfazer as necessidades no presente sem comprometer a capacidade de suprir 

a necessidade das gerações futuras (BRUNDTLAND et al., 1988). 

Para Espinheira (2014), o surgimento do conceito de desenvolvimento 

sustentável trouxe mudanças significativas na maneira de agir das empresas, 

buscando atuar adotando práticas cotidianas que demonstrem respeito e 

preocupação com a natureza. 

Outro marco importante, relacionado a estes eventos, é a elaboração da 

Agenda 21, que é um plano de ações estratégicas a serem implementadas 

mundialmente com vistas a reduzir os impactos humanos causados no meio 

ambiente. A Agenda 21 é um dos documentos gerados na Conferência das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED) que ocorreu 

no Rio de Janeiro em 1992. 

A contribuição da Agenda 21 para a sustentabilidade foi a de dar ampla 

difusão à causa das ações que fossem voltadas para um novo paradigma de 
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desenvolvimento. Adicionalmente, propôs atitudes efetivas e aplicáveis a todos os 

segmentos da sociedade na construção de um futuro possível, incluindo 

empresas. 

Callado e Fensterseifer (2010) elegem a Agenda 21 como um importante 

marco no desenvolvimento de pesquisas e trabalhos sobre indicadores de 

sustentabilidade, alicerçados na sinergia entre aspectos ambientais, sociais e 

econômicos, inicialmente, para países e regiões e, posteriormente, para 

organizações.  

Assim, com base nesta premissa, o Governo Brasileiro, por meio do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) criou a Agenda Ambiental da Administração 

Pública (A3P). 

 Este programa governamental baseia-se nas diretrizes propostas pela 

Agenda 21, que tem, por objetivo, a revisão dos padrões de produção e de 

consumo e a adoção de novos referenciais em busca da sustentabilidade, no 

âmbito da administração pública, sendo aplicável a administração pública direta e 

indireta, nas três esferas de governo – federal, estadual e municipal (BRASIL, 

2009).   

A A3P, traz as inovações relacionadas ao tema para a gestão pública. Nada 

obstante a sua adoção não ser compulsória, a A3P é recomendada e, de certo 

modo, cobrada pelo MMA (BRASIL, 2009).  

Os Institutos Federais, enquanto entes integrantes da administração 

pública, também podem aderir ao desenvolvimento da A3P, que representa 

tendências globais e preocupações ambientais anteriores, as quais enfatizam a 

necessidade de revisão de padrões de sustentabilidade também para 

organizações públicas, sendo a inserção de princípios de responsabilidade 

socioambiental no contexto da administração pública o objetivo maior da A3P 

(BRASIL, 2018). 

Observa-se que não apenas a iniciativa privada deve atuar com 

responsabilidade social e ambiental, a administração pública é tão promotora da 

sustentabilidade quanto a iniciativa privada. A administração pública deve, além 

de normatizar e fiscalizar as ações provenientes de empresas privadas, no sentido 

de promover a sustentabilidade, ser agente ativo, influenciador e exemplo de 

ações que permitam o desenvolvimento sustentável (FREITAS, 2011). 
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As empresas privadas demonstraram pioneirismo, tanto na execução de 

práticas que abrangem o desenvolvimento sustentável, quanto na execução de 

relatórios que as demonstram, uma vez que os stakeholders consideram 

importantes os aspectos de sustentabilidade em suas decisões e aumenta o 

volume de informações reportadas (AMARAL, 2018). 

Nesse sentido, o economista Milton Friedman (1970), referencial 

neoclássico econômico, discorre sobre a atuação e sobre a responsabilidade 

social empresarial, afirmando que grandes empresas e os seus líderes, além dos 

serviços que devem prestar aos interesses de seus acionistas ou de seus 

membros, têm uma responsabilidade social, deste modo, devem considerar a 

opinião do público externo e atuar de forma reconhecidamente responsável. 

Para Campos (2013) os indicadores são instrumentos para quantificar e 

analisar informações técnicas, para apresentá-las aos grupos de stakeholders. 

Esses relatórios se ocupam de mensurar e divulgar os impactos socioambientais 

causados pelas atividades cotidianas das organizações, o que vem sendo uma 

prática incorporada por empresas localizadas em diversos países. 

Um número crescente de empresas tem percebido os benefícios da adesão 

a este tipo de relatório, que aufere maior transparência e integridade sobre o 

desempenho de sustentabilidade das organizações, aprimorando a relação entre 

sociedade e meio ambiente. 

As organizações podem criar o seu próprio relatório de sustentabilidade ou 

aderir a um padrão prévio definido, tal como o GRI (Global Reporting Iniciative), o 

Ethos, o Ibase (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas) e o Akatu. 

Em comparação a outros relatórios, o uso do padrão GRI é considerado um 

aprimoramento quanto à busca pela sustentabilidade das companhias (CAMPOS 

et al., 2013; AMARAL, 2018). 

Conforme mencionado por Morhardt et al. (2002), o modelo GRI é o mais 

detalhado, compreensivo e consagrado conjunto de indicadores utilizado. 

Entretanto, existem atualmente várias formas de se elaborar o relatório de 

sustentabilidade e algumas empresas optam por criar seu próprio modelo. 

Segundo Cavatti (2014), no Brasil, são mais utilizados três modelos, o do 

Ibase, o do GRI e o do Instituto Ethos, este último baseado nas diretrizes do GRI 

e adaptado ao cenário brasileiro. A adesão a qualquer destes relatórios é 

voluntária, tendo por objetivo apoiar, facilitar e sistematizar a gestão das questões 
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sustentáveis das empresas, divulgando os riscos e oportunidades, além de 

contribuir para a construção de uma reputação corporativa mais transparente.  

Considerando a temática e a demanda por ações cada vez mais 

sustentáveis nas organizações públicas, visualiza-se a necessidade de um 

engajamento completo nestas instituições, aliando práticas e as demonstrando à 

sociedade, agente ativo e usuário dos serviços públicos. 

Para Brandli et al. (2011), as barreiras enfrentadas para que se incorpore 

uma consciência sustentável no ambiente das Instituições de Ensino, nesse 

sentido, demonstram que questões relacionadas à sustentabilidade não recebem 

a atenção necessária, sendo tratadas como mais um processo administrativo, 

limitado pelos interesses econômicos. 

 Para Zitzke (2002), a educação tem importante papel para o 

desenvolvimento sustentável, pois atua como tradutora do conhecimento técnico 

e científico para a compreensão de todos os envolvidos nas questões ambientais, 

e pode induzir ao pensamento crítico, a buscar demonstrações ou justificativas e 

a não aceitar a implementação de qualquer projeto que ofereça riscos sociais ou 

ambientais, sem prévia análise. 

Contudo, mesmo diante das dificuldades enfrentadas, a universidade é 

considerada um local privilegiado ao servir como um meio de conscientização da 

sociedade sobre a importância do desenvolvimento sustentável, podendo 

estimular práticas voltadas à aplicabilidade de ações sustentáveis (SILVA; 

CORRÊA, 2012; GONCALVEZ-DIAS; HERRERA; CRUZ, 2013).  

A instituição escolhida para aplicação desta pesquisa é uma unidade do 

Instituto Federal de educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso. Pode ser 

considerada como um Campus Agrícola. 

 Possui características específicas para atender o ensino médio técnico, 

tecnológico, superior e pós-graduações em um mesmo ambiente. Conta com 

residência estudantil, área de produção agrícola, área de zootecnia com várias 

espécies animais, restaurante, diversos laboratórios e etc., que dão 

características singulares a estas unidades, não atendidas nem pelo GRI e nem 

pelo A3P.  

Contudo, os guias são genéricos, podendo ser adaptados a esta realidade 

citada, mas o próprio A3P não evidencia as questões sociais que estão 

englobadas nas práticas mencionadas, faltando este espaço de impacto social 
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que o campus traz à comunidade, na sua atuação pelo tripé ensino, pesquisa e 

extensão.  

Diante desta perspectiva elucidada, surgiu como questão de pesquisa: 

Como orientar a equipe de trabalho a partir de um conjunto e ações voltadas a 

produzir um relatório de sustentabilidade para uma unidade da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica? 

As ações sociais, ambientais e financeiras possuem uma ligação e 

objetivos concretos e podem ser aliadas das organizações públicas, 

especialmente num cenário de recursos escassos e de urgência de se preservar 

e conservar o ambiente que vivemos. Nesse sentido, conhecer e avaliar as ações 

de sustentabilidade de uma organização pública pode trazer vantagens 

significativas na gestão dos recursos não abundantes, economizando o dinheiro 

que vem do contribuinte e ainda viabilizar o atendimento de políticas públicas que 

visam as práticas sustentáveis. A solução desta questão, neste contexto, 

possibilitará que a unidade faça uma gestão sustentável, com atenção aos 

aspectos econômicos, socias e ambientais, tornando a prática um exemplo, na 

medida em que suas ações ganhem conhecimento e reconhecimento do público.  

 

1.1 Objetivos 

 

A investigação a ser realizada terá o objetivo de:       

• Obter um manual que balize a produção de relatórios de 

sustentabilidade para unidades da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica. 

 

Busca-se o alcance do objetivo geral por meio dos seguintes objetivos 

específicos: 

• Realizar um diagnóstico das práticas socioambientais adotadas pela 

gestão, como modelo de aplicação, do IFMT – Campus Confresa 

sob a ótica dos eixos temáticos da A3P; 

• Verificar quais indicadores são utilizados para mensurar 

sustentabilidade em outras instituições de ensino;  
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• Propor um procedimento para produzir o relatório de 

sustentabilidade, inspirado pelo padrão GRI, que possa acompanhar 

as práticas por meio de indicadores.  

• Validar a proposta com os gestores do campus e demais atores 

relacionados às ações sustentáveis na unidade escolar. 

 

1.2 Justificativa 

 

A sustentabilidade suscita um debate complexo envolvendo discussões e 

acordos entre países, governos e organizações os quais vem se adaptando a um 

novo patamar de exigências, impostas pela necessidade de adaptar o consumo e 

a prosperidade com a necessidade de não se esgotar os recursos e garantir que 

as futuras gerações não precisem conviver com as consequências do nosso 

descaso com o planeta. Desta forma, é possível inferir que o tema se torne cada 

vez mais pautado no cenário mundial, posto que o tema da sustentabilidade exige 

uma renovação do nosso entendimento de como se desenvolver e consumir de 

forma a gerar menor impacto social ao meio ambiente. 

Além da disposição e preocupação das empresas em atuar de forma a 

causar menor impacto no ambiente e na sociedade, analisar a sustentabilidade e 

transformar esta informação em dados que possam ser gerencialmente utilizáveis, 

deve ser uma preocupação constante que envolve todos os níveis da sociedade, 

não somente as organizações, com destaque para a ciência e para a gestão 

pública. Embora observe-se o protagonismo das organizações privadas, a 

necessidade de se estabelecer um pensamento sustentável precisa  mobilizar 

diferentes setores da sociedade, sendo que as instituições de ensino, enquanto 

entes integrantes da administração pública, também devem assumir o seu papel 

frente a esta necessidade de adaptação. 

Os Institutos Federais (IF’s), nesse contexto, se destacam, pois, além de 

serem grandes consumidores de recursos naturais e de bens e serviços, também 

tem papel estratégico na medida que atuam na formação de futuros gestores e de 

pessoas capazes de ressignificar a forma de pensar a nossa sociedade.  

Esse papel estratégico se dá, também, devido à diversidade de atribuições 

no que se refere à produção, disseminação e divulgação do conhecimento, o que 

faz do Instituto Federal um indutor de novos critérios e práticas, e por esse motivo 
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devem se adaptar a esse novo patamar de exigências, tornando-se referência na 

adoção de medidas que vise a minimizar impactos nocivos ao meio ambiente, o 

consumo consciente, com racionalização do gasto público, a diminuição da 

geração de resíduos e a promoção de qualidade de vida e trabalho para os 

servidores.  

Além disto, o IF enquanto projeto, está alicerçado no ideal da 

sustentabilidade e isto fica expresso na Lei nº. 11.892/2008 da sua criação, onde 

a ênfase no desenvolvimento local, regional e nacional, voltadas a preservação 

do meio ambiente, está elencada como sua finalidade (BRASIL, 2008).  

 As instituições educacionais, no geral, desenvolvem projetos sociais, 

ambientais e econômicos onde estão inseridas, mas, em sua maioria, não 

conseguem avaliar, mensurar ou reportar à sociedade as práticas de gestão 

sustentável, dessa forma os resultados positivos não são comparados e perdem 

a oportunidade de potencializar o seu alcance na sociedade, ficando reservada a 

comunidade local. 

Dada a sua importância, as práticas de sustentabilidade não podem ficar 

restritas aos discursos e documentos oficiais das instituições, elas devem ser 

acessíveis à sociedade que está sendo impactada por elas. Os seus resultados 

devem ter amplitude suficiente para que os indivíduos envolvidos se 

compreendam como protagonistas do desenvolvimento de uma forma de viver 

socialmente mais justa e ambientalmente mais equilibrada, promovendo um novo 

paradigma que provocará mudanças significativas na relação do indivíduo com a 

sociedade, com o consumo e com as empresas que devem a se expandir e deixar 

de ser um diferencial para ser uma premissa. 

O IFMT- Campus Confresa, unidade escolhida para o estudo, fica a 1.170 

km da capital, Cuiabá-MT e sua concepção foi de atender à vocação produtiva da 

região do Araguaia-Xingu. Seu raio de atuação chega a 500 km de extensão, 

causando grande impacto social na região ligado à vocação produtiva, destaca-

se o agronegócio, tão importante para o país, para o estado do Mato Grosso, e, 

especialmente, atividade principal na região onde o campus está inserido (IFMT 

CONFRESA, 2019). 

Desta forma, este estudo se justifica em decorrência do envolvimento e 

interesse da pesquisadora, enquanto servidora que integra o corpo docente do 
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IFMT, que desenvolve atividades profissionais diretamente com os futuros 

profissionais gestores que buscam formação nesta instituição. 

 Espera-se contribuir academicamente para o debate do tema “Gestão 

Sustentável”, voltado para a importância de que as informações geradas pelas 

instituições sejam devidamente reportadas à sociedade, entendida como cliente 

do serviço público. Espera-se, ainda, que este manual ajustado a realidade do 

IFMT - Campus Confresa, possa nortear trabalhos com a mesma temática em 

outras instituições de ensino, ou serem replicados nas que possuírem 

características similares.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Sustentabilidade 

 

Tendo em vista os diversos problemas sociais e ambientais que vem 

ocorrendo nas últimas décadas, as discussões sobre desenvolvimento 

sustentável têm sido cada vez mais recorrentes. Especialmente em decorrência 

dos impactos causados pela atuação das organizações no meio ambiente em que 

estão inseridas. A sustentabilidade surge como uma medida de urgência, a fim de 

proporcionar “às futuras gerações as mesmas condições ou a melhoria da 

qualidade de vida, se comparada à geração atual” (KUZMA et al., 2016). 

A noção de sustentabilidade implica numa necessária inter-relação entre 

justiça social, qualidade de vida, equilíbrio ambiental e a necessidade de 

desenvolvimento com capacidade de agregar benefícios. Desta forma, percebe-

se que a sustentabilidade deve ter compromisso com a ética e com a cidadania, 

reorientando as condutas de consumo e relação com o ambiente que compõe os 

espaços local e global envolto nas organizações e em sua perspectiva de 

desenvolvimento sustentável (JACOBI, RAUFFLET; ARRUDA, 2011). 

Elkington (2012) aponta que a sustentabilidade se apresenta 

intrinsecamente ligadas em três dimensões: econômica, social e ambiental. Onde 

a dimensão quando econômica trata dos temas ligados à produção, distribuição e 

consumo de bens e serviços; quando social: aborda o capital humano de um 

empreendimento, comunidade, sociedade como um todo; e quando ambiental: 

refere-se ao capital natural de um empreendimento ou sociedade. 

Em Sachs (2009), para a sustentabilidade ser possível, é imperativo o 

crescimento econômico, mas sem deixar de lado as dimensões relacionadas aos 

aspectos sociais, bem como o meio ambiente. 

 

2.1.1 Desenvolvimento Sustentável 

 

De acordo com Dalcomuni (1997, 2006), em 1987, a Comissão Brundtland 

publica o relatório Nosso Futuro Comum, formalizando o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável pela primeira vez e estabelecendo a definição mais 

usual do termo. Com isto, observa-se que tal conceito não tem preocupação 
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apenas como os impactos ambientais das ações econômicas do presente, mas, 

principalmente, com as consequências na sociedade em relação a qualidade de 

vida e bem-estar futuro (GADOTTI, 2000). 

Posteriormente, no ano de 1992, a ONU realizou, no Rio de Janeiro, a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento - 

CNUMAD. A CNUMAD, mais conhecida como Rio-92, e outros eventos após o 

Rio-92 podem ser observados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Resumo dos principais acontecimentos realizado após o 

Rio-92 
ANO ACONTECIMENTO OBSERVAÇÃO 

1997 Rio+5 Analisou a implementação do Programa 

Agenda 21. 

2000 I Fórum mundial de âmbito 

Ministerial – Malmo (Suécia) 

Aprovação da declaração de Malmo que 

examina novas questões ambientais para 

o Século XXI. 

2002 Cúpula Mundial sobre o 

Desenvolvimento Sustentável – 

Rio + 10 

Realizada em Johanesburgo, procurou 

examinar o alcance de metas 

estabelecidas na Rio 92. 

2005 Protocolo de Kyoto Entra em vigor o Protocolo de Kyoto, que 

obriga os países desenvolvidos a reduzir 

os gases de efeito estufa e estabelece os 

Mecanismos de Desenvolvimento Limpo 

para os países em Desenvolvimento. 

2007 Relatório do Painel das Mudanças 

Climáticas 

Painel Intergovernamental sobre 

mudanças Climáticas divulga seu relatório 

apontando as consequências do 

aquecimento global até 2010. 

2010 ISO 26000 – Responsabilidade 

Social 

A ISO divulga normas para a 

Responsabilidade Social. 

2012 Rio +20 Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, cujo 

objetivo foi discutir sobre a renovação do 

compromisso político com o 

desenvolvimento sustentável. 
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2015 Acordo de Paris, aprovado 

durante a Conferência das Partes  

(COP 21) 

Ficou estabelecido que o aquecimento 

global devesse ser contido abaixo de 2ºC, 

preferencialmente em 1,5 ºC. 

2015 Adoção do documento 

“Transformando o Nosso Mundo: 

A Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável” 

OS 193 Estados-membros da ONU se 

reuniram em Nova York. A Agenda 2030 

consiste em uma Declaração, em um 

quadro de resultados - os 17 objetivos de 

desenvolvimento Sustentável e suas 169 

metas. 

2019 A Cúpula Para a Ação Climática 

da ONU 2019 - Nova York 

Muitos países e mais de 100 cidades, 

incluindo algumas das maiores do mundo, 

anunciaram novos e importantes 

compromissos concretos para combater a 

crise climática. 

Fonte: Adaptado de Cavatti (2014); Neves (2019); e Un Environment (2020). 

 

Para Silva (2015), quando Elkington, na década de 90, apresentou o 

conceito do triple bottom line ou o tripé da sustentabilidade, as discussões sobre 

o desenvolvimento sustentável chegam ao campo das organizações. Elkington 

(2012) traz a ideia de que o desenvolvimento sustentável seja avaliado pelas 

dimensões econômica, social e ambiental, como visto na Figura 1. O autor ainda 

destaca que seu método incorpora a visão ecológica nas empresas com base em 

três princípios, que segundo Elkington (2012), são: 

• Profit → O pilar econômico indica o resultado financeiro, o lucro da 

organização; 

• Planet → O pilar ambiental avalia a relação da organização com o 

capital natural, portanto, os impactos que causam as atividades da 

organização e as estratégias desenvolvidas para reduzi-los; e 

• People → O pilar social considera as questões sociais, éticas e 

culturais do grupo da sociedade na qual a organização está inserida. 
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Desenvolvimento 
Sustentável  

ecoeficiência 

Justiça 

Sócio- 
Ambiental  

Inserção 

Socioeconômica 

Figura 1 - O Triple Bottom Line para o Desenvolvimento Sustentável 

Fonte: Ecoplano, 2009. 

 

A integração desses pilares propostos por Elkington (2012), junto às 

organizações, é capaz de criar objetivos organizacionais, que representam, além 

dessa integração, os meios de viabilização dos três pilares da sustentabilidade 

que são segundo Elkington (2012) e Savitz; Weber (2007):  

i) Inserção Socioeconômica – proporciona o alcance balanceado 

dos pilares organizacionais econômico e social. Por meio desta, 

busca-se, coletivamente, disponibilizar o acesso à informação, 

alimentação, saúde, educação, habitação, renda e dignidade;  

ii) Ecoeficiência – proporciona o alcance balanceado dos pilares 

organizacionais econômico e ambiental. Com a ecoeficiência, 

busca-se o crescimento econômico pautado no uso eficiente dos 

recursos naturais e da redução de emissões danosas ao 

ambiente; e  

iii) Justiça Socioambiental - proporciona o alcance balanceado dos 

pilares organizacionais social e ambiental, pela qual propõe-se 

o equilíbrio da distribuição dos benefícios e das sujeições 

impostas pela legislação ambiental, ambiente de trabalho, ou 

 
 

 

 

 

 

Social

AmbientalEconômica
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mesmo pelos problemas ambientais, entre diferentes grupos 

sociais. 

No âmbito do desenvolvimento sustentável, a Organização das Nações 

Unidas (ONU) aprovou em 2015 os 17 objetivos para o desenvolvimento 

sustentável (ODS), dando ênfase ao papel que a iniciativa privada tem nesse 

processo. Segundo o Pacto Global, “o setor privado tem um papel essencial nesse 

processo como grande detentor do poder econômico, propulsor de inovações e 

tecnologias influenciador e engajador dos mais diversos públicos” (BRASIL, 

2015).  

Os ODS buscam assegurar os direitos humanos, acabar com a pobreza, 

lutar contra a desigualdade e a injustiça, alcançar a igualdade de gênero e o 

empoderamento de mulheres e meninas, agir contra as mudanças climáticas, 

enfrentar outros dos maiores desafios de nossos tempos, como pode ser 

observado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável 

Fonte: Pacto Global – ONU, 2015. 

 

Já no âmbito público, considerando o Desenvolvimento Sustentável e sua 

relação com as IES, Lourenço (2018) ao analisar a sustentabilidade nas 

universidades brasileiras, aponta que estão cada vez mais alinhadas e 

promovendo ações sustentáveis, se destacando em esfera nacional e 

internacional como Universidades agentes sustentáveis, alinhadas, inclusive, aos 

ODS. 
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Nesse aspecto, destaca-se a UFABC - Universidade Federal do ABC, que 

assumiu o primeiro lugar no ranking de universidades de Maior Impacto Social, 

promovido pela revista inglesa Times Higher Education (THE), que utilizou como 

parâmetro os ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A UFLA – 

Universidade Federal de Lavras, que obteve em 2016 o certificado de 

“Universidade Azul” (Blue University), concedido pelo The Councel of Canadians, 

em virtude de sua política de gestão de águas. Merece ainda destaque, a atuação 

da USP - Universidade de São Paulo, que há três anos é a universidade mais 

sustentável da América Latina no ranking internacional de Universidades 

Sustentáveis, analisadas pelo UI GreenMetric (LOURENÇO, 2018). 

 

2.1.2 Sustentabilidade em Instituições de Ensino Superior (IES) 

 

As empresas e a sustentabilidade traçam uma relação que têm evoluído 

continuamente, despertando a atenção tanto da ciência, que tem produzido uma 

série crescente de pesquisas, como das próprias organizações, que têm se 

envolvido vastamente nas discussões sobre o tema (KOLK; MAUSER, 2002). 

A educação tem importante papel para o desenvolvimento sustentável, pois 

atua como tradutora do conhecimento técnico e científico para a compreensão de 

todos os envolvidos nas questões ambientais. Também pode induzir ao 

pensamento crítico a buscar demonstrações ou justificativas e a não aceitar a 

implementação de qualquer projeto que ofereça riscos sociais ou ambientais sem 

análise (ZITZKE, 2002). 

As barreiras enfrentadas para que se incorpore uma consciência 

sustentável no ambiente das Instituições de Ensino Superior, frequentemente 

passam pelo senso comum de que a sustentabilidade seja somente uma 

tendência momentânea, ou ainda, que se refere apenas às questões de 

preservação ambiental. Essa distorção, às vezes, torna-se presente nas 

instituições, fazendo com que questões relacionadas à sustentabilidade não 

recebam a atenção necessária, sendo tratadas como mais um processo 

administrativo, limitado pelos interesses econômicos (BRANDLI et al., 2011). 

A necessidade de se estabelecer uma consciência sustentável tem 

influenciado diferentes setores da sociedade. Nesse sentido, a educação, não 
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poderia ficar alheia a esta realidade, visto que trata-se de um elemento propulsor 

do desenvolvimento da sociedade (BRANDÃO, 2007). 

Contudo, mesmo diante das dificuldades enfrentadas, a universidade é 

considerada um local privilegiado ao servir como um meio de conscientizar a 

sociedade da importância do desenvolvimento sustentável, podendo estimular 

práticas voltadas à aplicabilidade de ações sustentáveis (GONCALVES-DIAS; 

HERRERA; CRUZ, 2013; SILVA; CORRÊA, 2012). 

Com o objetivo, não só definir uma IES sustentável, como também 

promover a incorporação da sustentabilidade em todas as suas atividades e 

funções, o primeiro evento global que tratava dos interesses e responsabilidades 

das universidades pela sustentabilidade aconteceu em 1990, em Talloires 

(França). A conferência internacional sobre “O Papel das Universidades em 

Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável” discutiu o papel da educação, 

pesquisa, formação de políticas ambientais, bem como proporcionou que reitores 

pudessem compartilhar informações e experiências acerca da gestão do impacto 

do homem sobre o meio ambiente (OLIVEIRA, 2015). 

Instituições de Ensino Superior (IES) possuem papel de destaque na 

conscientização social da necessidade de proteger o meio ambiente e atingir 

metas de desenvolvimento sustentável. Por este ângulo, Tauchen (2007) propõe 

a existência de duas correntes de pensamento quanto ao papel das IES frente ao 

desenvolvimento sustentável. A primeira preconiza o caráter educador das IES, 

como fontes e propagadoras de conhecimento, tendo responsabilidade na 

formação dos futuros gestores, propensos a tomadas de decisões relativas à 

sustentabilidade. A outra corrente evidencia as ações referentes à 

sustentabilidade praticada nas instituições de ensino superior, considerando seu 

papel multiplicador na busca de novas possibilidades para resolução de 

problemas concretos da sociedade (TAUCHEN, 2007). 

A literatura internacional aponta as principais características de 

universidades consideradas sustentáveis e admite-se que para uma universidade 

ser considerada sustentável, deve levar em conta, entre outras coisas, os 

aspectos educacionais e de pesquisa sobre o tema, estando envolto em 

disciplinas, cursos e currículos. Além disto, os aspectos físicos e de infraestrutura 

devem estar antenados a esta demanda (BOCA SANTA; PFITSCHER, 2016). 
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As IES se destacam, nesse cenário, frente às instituições sociais, devido à 

diversidade de atribuições no que se refere à produção, disseminação e 

divulgação do conhecimento, notadamente, exercendo o seu papel no tripé 

ensino, pesquisa e extensão. As IES têm inúmeros desafios frente à sociedade, 

entre os quais se destacam as políticas públicas, as pressões sociais, o avanço 

das tecnologias, e os obstáculos na obtenção e gestão de recursos. 

 Assim, Petrelli e Colossi (2006) podem auxiliar na conclusão do tema, pois 

afirmam que a função social das IES perpassa pela formação de cidadãos 

capazes, que utilizem a ciência e o senso crítico, para participar de forma ativa no 

desenvolvimento da sociedade, indo ao encontro das melhores propostas de vida 

para a sociedade como um todo.  

 

 

2.2  Relatórios de Sustentabilidade 

 

Historicamente, existem três tipos diferentes de relatórios de 

sustentabilidade: i) Relatórios Sociais, originados na década de 1970, a partir das 

demandas por balanços do seu impacto às comunidades que estão diretamente 

inseridas, referentes aos aspectos sociais das atividades das organizações; ii) 

Relatórios Ambientais, com origem no fim dos anos de 1980 e voltados às 

questões ambientais, podendo incluir ainda aspectos relativos à saúde e à 

segurança; e iii) Relatórios Anuais, que tendem, desde a metade da década de 

1990, a incluir informações quanto aos aspectos éticos, sociais e ambientais das 

atividades da organização (DAUB, 2007). 

O Balanço Social permite mensurar, por meio de indicadores, como é 

gerido o desenvolvimento sustentável da organização. Para Hammond et al. 

(1995), os indicadores são importantes instrumentos da gestão ambiental, pois 

podem fornecer um despertar para uma situação ou condição. Ao mesmo tempo, 

possibilitam a comparação e o acompanhamento dos processos observados 

(BARCELLOS, 2002).  

Foi na Europa Ocidental que surgiram as primeiras iniciativas de publicação 

dessas demonstrações, tendo ocorrido na França, em 1972, a publicação do 

primeiro Balanço Social. Todavia, o Balanço Social, apesar de ser uma grande 

iniciativa, ainda não respondia de forma adequada às exigências haja vista que, 
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para uma verdadeira prestação de contas, fazia-se necessária a ampliação das 

informações (SIQUEIRA, 2003).  

Existem atualmente várias formas de se elaborar o Balanço Social e 

algumas empresas optam por criar seu próprio modelo. Segundo Cavatti (2014), 

no Brasil, são mais utilizados três modelos, o do IBASE (Instituto Brasileiro de 

Análises Sociais e Econômicas), o do GRI (Global Reporting Initiative) e o do 

Instituto Ethos, este último baseado nas diretrizes do GRI e adaptado ao cenário 

brasileiro. A adesão a qualquer destes relatórios é voluntária e tem por objetivos 

apoiar e facilitar a gestão das questões de sustentabilidade das empresas de 

maneira sistemática, divulgar os riscos e oportunidades e construir uma reputação 

corporativa mais transparente. 

O formato e o conteúdo dos Relatórios de Sustentabilidade evoluíram de 

acordo com as tendências de mercado e foram adaptados, por muitas empresas, 

ao padrão estabelecido pela GRI. A ideia é sugerir às empresas que publiquem 

relatórios contendo no mesmo lugar, informações financeiras, de sustentabilidade 

e de governança. 

Souza (2016) enfatiza que o histórico da utilização de indicadores para 

mensurar o grau de sustentabilidade de uma empresa ou organização está 

diretamente vinculado ao aperfeiçoamento do conceito de responsabilidade social 

ou socioambiental, mais especificamente. Assim, as preocupações sobre 

crescimento mundial deixaram de focar apenas aspectos econômicos, 

contemplaram também aspectos sociais e ambientais. Ao mensurar essa relação 

da empresa com o ambiente interno e, ou, externo, evidencia-se a necessidade 

de se equacionar o processo e utilizar indicadores para efeito de comparabilidade. 

Para que isto se realize, é necessário fornecer transparência nas ações. 

Os indicadores de sustentabilidade surgem para preencher tal lacuna, tornando-

se cada vez mais importantes na academia e no mundo dos negócios (HŘEBÍČEK 

et al., 2015). 

Silva e Costa (2009) entendem que os indicadores são um dos principais 

instrumentos de gestão para o desenvolvimento da sustentabilidade, ainda são 

instrumentos que visam simplificar, quantificar e analisar informações técnicas 

sobre determinada ação ou fato. Conforme mencionado por Morhardt et al. (2002), 

o modelo de relatório GRI é o mais detalhado, compreensivo e consagrado 

indicador utilizado e por ser o escopo desta pesquisa, será abaixo detalhado. 
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2.2.1 Global Reporting Initiative (GRI) 

 

A Global Reporting Initiative (GRI) é uma organização sem fins lucrativos, 

criada em 1997 por meio de uma ação conjunta da Coalizition for Environmentally 

Responsible (CERES) e do PNUMA, com o objetivo de contribuir para a melhoria 

dos relatórios de sustentabilidade emitidos pelas organizações e estimular a 

adoção voluntária de indicadores com maior qualidade, rigor e aplicação global, 

para tornar tal prática mais harmonizada internacionalmente (GRI, 2018). 

As diretrizes que as empresas podem usar nos relatórios para medir seu 

desempenho se apoiam no tripé: econômico, social e ambiental. Ele é o meio pelo 

qual a empresa é capaz de mostrar seus impactos, tanto positivos quanto 

negativos, e medir suas ações para traçar novos objetivos e ter um diagnóstico 

das mudanças necessárias. 

Segundo Glaucia Terreo, representante da GRI no Brasil, mais de 200 

empresas já utilizam as diretrizes do GRI (Global Reporting Initiative) para 

reportarem seus impactos e o mercado indica um crescimento cada vez maior de 

empresas interessadas em declarar seu desempenho. Os benefícios vão desde o 

incremento de valores positivos à imagem da empresa e aumento da fidelidade à 

marca até a possibilidade de comparação do desempenho organizacional entre 

outras organizações (FIESP, 2019). 

Produzir relatórios de sustentabilidade no formato GRI é crucial para 

aumentar o valor do processo de relato integrado. O GRI sofre adequações 

constantemente sendo o GRI geração 4 uma evolução do relatório, que por sua 

vez está sujeito a adequações. A evolução dessas Diretrizes, de forma 

simplificada, é apresentada no Quadro 2. 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 
 

Quadro 2 - Linha do tempo com versões dos indicadores da GRI 

Versão Ano Descrição Simplificada 

G1 2000 A versão inicial foi adaptada ao desempenho econômico, social e ambiental 

tendo como base a contabilidade financeira. 

G2 2002 Com melhorias na qualidade, a atualização dava ênfase à princípios como 

transparência, abrangência, auditabilidade, clareza, relevância e propunha 

cronogramas para adequações. 

G3 2006 Nessa versão as adequações e ajustes prezam por modificações relacionadas 

à estratégia, perfil, gestão e indicadores de desempenho. 

G3.1 2011 Nessa versão, há a inclusão de orientações sobre impactos da comunidade 

local, direitos humanos e gênero. Outro ajuste refere-se à esclarecimento a 

cerca de definição de conteúdo do relatório sustentável. 

G4 2013 A materialidade é centro da Diretriz G4, para informações que reflitam os 

impactos das interações entre empresa e seus stakeholders, no âm+bito 

econômico, social e ambiental. 

Fonte: Adaptado de Jones et al., 2016. 

 

O GRI lançou no final de 2016 a mais recente evolução de suas diretrizes. 

Entretanto, não se trata de outra geração, nenhum tópico novo foi adicionado e a 

maioria dos conceitos-chave permanecem os mesmos. 

Em seu último conjunto de diretrizes lançadas, a ênfase ficou pautada na 

materialidade. A perspectiva se baseia no modo em que os pilares da 

sustentabilidade se tornam relevantes na interação com os stakeholders (GRI, 

2015). 

Segundo o princípio da materialidade, o “relatório deve abordar aspectos 

que reflitam impactos econômicos, ambientais e sociais significativos da 

organização ou possam influenciar, substantivamente, as avaliações e decisões 

dos stakeholders” (GRI, 2015). 

De acordo com o manual de implantação do GRI, a definição da 

materialidade, realizada pelos stakeholders e a gestão, é o limiar que faz a 

acepção das prioridades a serem relatadas pela organização. A partir desse limiar, 

nem todos os aspectos materiais têm a mesma importância, portanto, sua ênfase 

se dará nas suas prioridades elencadas (GRI, 2015). 

Como a definição da materialidade norteará a produção de todo o relatório 

de sustentabilidade da organização, é importante ressaltar que a materialidade 

não se limita a aspectos com um impacto financeiro significativo na organização. 
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As avaliações de materialidade devem também levar em consideração as 

expectativas básicas expressas em normas e acordos internacionais que a 

organização deve observar (WHITEHEAD, 2016; JONES et al., 2016). 

Segundo Ashford (2016), a adequação objetiva criar uma estrutura mais 

flexível, mais confiável e mais preparada para o futuro. Para ele, a mudança mais 

significativa nos novos padrões é a estrutura e não o conteúdo. Os dois principais 

documentos do GRI G4 - Princípios de Relato e Divulgações Padrão G4 e 

o Manual de Implementação - foram reestruturados em um conjunto de 

documentos padrões interrelacionados: 03 Padrões universais e 33 Padrões de 

tópicos específicos, divididos em Econômicos, Ambientais e Sociais, conforme 

Figura 3. 

 

Figura 3 - Organização após reestruturação dos documentos GRI G4 

 

Fonte: O Guia da Empresa Sustentável, 2020. 

 

Borges (2019) apresenta os documentos do GRI G4 de forma simplificada, 

buscando dar informações iniciais para quem pretende fazer a adesão do relatório 

de sustentabilidade, entretanto, o autor frisa que existem órgãos credenciados ao 

GRI que podem dar treinamento e suporte às organizações que busquem seguir 

tais diretrizes. O cerne das informações mencionadas por Borges (2019) será 

apresentado a seguir: 

i) Padrões Universais (Universal Standards) 

São necessários a todos os relatórios declarados de acordo com as 

Normas GRI, sendo divididos em: 
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• GRI 101 Fundamentos → Todas as orientações sobre o uso das 

normas. É dividido em três seções (10 Princípios para Relato; Normas 

GRI para o Relatório de Sustentabilidade e Declarações Relacionadas 

ao uso das normas GRI) além dos Termos Chave.  

• GRI 102 Divulgações Gerais → É requerida uma visão geral da 

empresa relatora e suas práticas para a produção de relatórios de 

sustentabilidade. As informações devem ser organizadas para 

comunicar o perfil organizacional da empresa, sua estratégia, ética e 

integridade, estrutura de governança, como realizou o engajamento 

de stakeholders e suas práticas de relato. 

• GRI 103 Abordagem de Gestão → Esta norma requer que a empresa 

demonstre como realiza a gestão dos impactos econômicos, sociais e 

ambientais ocorridos ou potenciais. A divulgação da norma GRI-103 

deverá ser feita em conjunto com os Padrões de Tópicos Específicos, 

nas séries GRI-200, 300 e 400. 

ii) Padrões de Tópicos Específicos 

• As séries GRI-200, 300 e 400 devem guiar a divulgação dos temas 

econômicos, sociais e ambientais mais relevantes para a empresa. 

Cada tema material (aqueles definidos através de uma matriz de 

materialidade) deve ser relacionado a um tópico específico 

correspondente listado em uma das três séries. 

O GRI G4, padrões de tópicos específicos é representada por categorias 

divididas em aspectos e subcategorias, entre elas: econômicas, impactos 

ambientais e sociais, este último que envolve práticas trabalhistas, direitos 

humanos, aspectos sociais e responsabilidade do produto. A estrutura dos 

indicadores subdivide-se em 46 subdimensões e 91 indicadores, que podem ser 

observadas na Figura 4 (GRI, 2018). 
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Figura 4 - Estrutura dos Indicadores GRI G4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Traduzido de GRI G4 (GUIDELINE, 2018). 

 

O relatório de sustentabilidade baseado nas diretrizes da GRI deve ainda 

conter: Perfil (Informações sobre estratégias, relação da organização com a 

sustentabilidade, missão, visão, qual a sua função, principais impactos, riscos e 

oportunidades); Forma de Gestão (Modo como a organização trata determinado 

conjunto de temas) e Indicadores de Desempenho (Informações sobre o 

desempenho econômico, ambiental e social da organização) (GUIMARÃES, 

2012). 

Os indicadores que compõem o conteúdo-padrão específico do GRI G4 

apresentam-se detalhados no Anexo A deste documento. Os 91 indicadores estão 

organizados nas três dimensões que compõem os princípios da sustentabilidade 

e em 47 aspectos. Os aspectos, segundo o GRI G4 (2015) são:  

 

• Categoria: Econômica – desempenho econômico, presença no 

mercado, impactos econômicos indiretos, práticas de compra; 

• Categoria: Ambiental – materiais, energia, água, 

biodiversidade, emissões, efluentes e resíduos, produtos e 

serviços, conformidade, transportes, geral, avaliação ambiente 

de fornecedores, mecanismos de queixas e reclamações 

relativas a impactos ambientais; 

• Categoria: Social  
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– Subcategoria: Práticas trabalhistas e trabalho decente – emprego, 

relações trabalhistas, saúde e segurança no trabalho, treinamento e 

educação, diversidade e igualdade de oportunidade, igualdade de 

remuneração entre mulheres e homens, avaliação de fornecedores em 

práticas trabalhistas, mecanismos e queixas e reclamações 

relacionadas a práticas trabalhistas; 

– Subcategoria: Direitos humanos – investimentos, não discriminação, 

liberdade de associação e negociação coletiva, trabalho infantil, 

trabalho forçado ou análogo ao escravo, práticas de segurança, direitos 

indígenas, avaliação, avaliação de fornecedores em direitos humanos, 

mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a direitos 

humanos; 

– Subcategoria: Sociedade – comunidades locais, combate à 

corrupção, políticas públicas, concorrência desleal, conformidade, 

avaliação de fornecedores em impactos na sociedade, mecanismos de 

queixas e reclamações relacionadas a impactos na sociedade; 

– Subcategoria: Responsabilidade pelo produto – saúde e segurança 

do cliente, rotulagem de produtos e serviços, comunicações de 

marketing, privacidade do cliente, conformidade. 

Neste sentido, de forma a estabelecer um modelo através do qual se sugere 

ao relator a melhor organização, bem como relevância do conteúdo do relatório 

de sustentabilidade, as diretrizes do G4 ainda predizem duas opções para a 

elaboração do relatório de sustentabilidade aplicáveis a organizações de qualquer 

tipo, porte, setor ou localização (GRI, 2014), e estão apresentadas no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Opções de relatórios proposta pelo GRI 

Opção Essencial Opção Abrangente 

• Traz os elementos essenciais de um 
relatório de sustentabilidade. 
 
• A organização relata os impactos do seu 
desempenho econômico, ambiental, 
social e de governança. 

• Exige a divulgação de informações adicionais 
sobre estratégia, análise, governança, ética e 
integridade da organização à opção essencial. 

• A organização deve amplamente divulgar seu 
desempenho relatando todos os indicadores 
relativos aos aspectos materiais identificados. 

Fonte: Adaptado de GRI (2014). 



38 
 

 
 

No Capítulo referente à proposta de solução será apresentado um roteiro 

de passos que guiaram a produção da Matriz de Materialidade para a unidade em 

estudo, considerando a escolha da opção essencial para reportar seus resultados. 

 

2.3  Agenda Ambiental na Administração Pública 

 

A A3P, que surgiu em 1999 e desde 2004 tem integrado os Planos 

Plurianuais dos governos, não possui obrigatoriedade legal de adesão, mas é 

recomendada pelo MMA, a qualquer ente da administração pública, seja da esfera 

federal, estadual ou municipal. Assim, nesse contexto, verificar a adesão das 

instituições de ensino a tal agenda, torna-se relevante (FREITAS et al., 2011). 

Para o Ministério do Meio Ambiente, o grande desafio na implementação 

de ações voltadas para a responsabilidade socioambiental, consiste na 

transformação do discurso teórico em prática de ações efetivas, o que envolve 

mudança de atitude e comprometimento das pessoas. Assim, dentre os objetivos 

da A3P, destaca-se estimular a reflexão e a conscientização dos gestores e 

servidores públicos, bem como, encorajar a mudança de atitude dos servidores 

para que incorporem os critérios de gestão socioambiental em suas atividades 

rotineiras (BRASIL, 2009). 

Para Barata et al. (2007), as mudanças propostas pela A3P buscam 

implantar no serviço público brasileiro uma nova cultura institucional, alicerçada 

na redução de gastos institucionais, na otimização dos recursos e no combate ao 

desperdício. Por se fundamentar na mudança de cultura, é importante o 

engajamento dos dirigentes e servidores como requisito para a adoção da A3P. 

A proposta da A3P é criar uma cultura de responsabilidade socioambiental 

na administração pública. Para Matias (2014), sua concepção baseou-se na 

combinação da ISO 9000, que define uma gestão pautada na Qualidade Total, 

com a norma ISO 14001, que tem por objetivo eliminar os impactos ambientais 

negativos, fundamentados pela política dos 5 R's: repensar, reduzir, reaproveitar, 

reciclar e recursar o consumo de produtos que geram impactos socioambientais 

significativos. 

Cabe ainda ressaltar, que o MMA determinou como objetivos da A3P 

(BRASIL, 2009):  

• Sensibilizar os gestores públicos para as questões ambientais;  



39 
 

 
 

• Promover o uso racional dos recursos naturais e a redução de 

gastos; 

• Contribuir para os padrões de produção e consumo e para a adoção 

de novos referenciais de sustentabilidade no âmbito da 

administração pública; 

• Reduzir o impacto socioambiental negativo direto e indireto causado 

pela execução das atividades de caráter administrativo e 

operacional; e  

• Contribuir para a melhoria da qualidade de vida. 

 

Frente a estes pilares norteadores e os objetivos da A3P, estruturou-

se seis Eixos Temáticos prioritários, que são apresentados na Figura 5, e 

explicitados na sequência, juntamente com os indicadores que os compõem. 

 

Figura 5 - Eixos Temáticos da A3P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fonte: Adaptado Brasil, 2009. 

 

2.3.1 Eixo temático: Uso Racional dos Recursos Naturais e Bens Públicos 

 

Esse eixo está relacionado às prioridades da A3P para promover o melhor 

uso dos recursos naturais na administração pública. Assim como as demais 
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ferramentas de gestão, a implantação deste eixo da A3P requer compromisso e 

empenho institucional, coletivo e individual em todos os âmbitos da organização. 

A questão do consumo é complexa e requer considerações aprofundadas. 

Quando considerados os recursos ambientais, do ambiente natural essencial, de 

uso universal do povo, os recursos naturais têm a conotação de bem público. Para 

o MMA usar racionalmente os recursos naturais e bens públicos sugere-se que 

seja feito de maneira correta e econômica evitando o seu desperdício, engloba o 

uso racional de energia, água e madeira além do consumo de papel, copos 

plásticos e outros materiais de expediente” (BRASIL, 2009). 

Lin (2008) entende, ao considerar a evolução das tecnologias da 

informação e da comunicação (TICs) e dos sistemas de transporte, que estas 

tecnologias podem, se geridas de forma inadequada, aumentar o consumo de 

recursos naturais. Desta forma, o modo de utilizar a tecnologia na gestão 

ambiental também deve ser ponderado. 

Um estudo realizado por Stöhlirck et al. (2009), propõe que uma alternativa 

para minimizar os desperdícios e aumentar a eficiência em prédios públicos seria 

através do planejamento. Neste sentido, no contexto da A3P, os recursos devem 

ser utilizados através de uma gestão sustentável, evitando-se o desperdício e os 

gastos excessivos. 

Num aspecto amplo, é necessário criar, desenvolver e fomentar uma 

gestão participativa voltada às práticas e ações sustentáveis, tais como: o uso 

racional da água, o controle de resíduos, um sistema de reciclagem. Estas são 

ações que trazem resultados positivos que, quando aplicados em escolas, 

faculdades e universidades tendem a criar benefícios ao meio, à comunidade e 

aos grupos ligados a ela.  

Confirmando o exposto, Espinheira (2014) observa que a prática da gestão 

ambiental, em IES, traz benefícios não só ao meio ambiente e às comunidades, 

mas à própria instituição, pois valoriza sua imagem, majorando sua força 

competitiva, além de obter o respeito/admiração da sociedade. 

Os 42 indicadores de sustentabilidade da diretriz Uso Racional dos 

Recursos Naturais e Bens públicos, são divididos dentro de 6 subtemas, segundo 

a A3P (BRASIL, 2009), e apresentados a seguir: 
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i) Energia → Consumo de energia elétrica; Consumo de energia 

elétrica per capita; Gasto com energia; Uso de energia renovável 

percentual; Uso de lâmpadas fluorescentes eficientes; e Uso de 

sistema de controle de iluminação por timer ou foto célula. 

ii) Água → Volume de água utilizada; Volume de água per capita; Gasto 

com água; Consumo de água mineral; Gasto com aquisição de água 

mineral; Reutilização de Água; Uso de hidrômetros individualizados 

para controle do consumo de água; e Uso de equipamentos 

hidráulicos eficientes. 

iii) Copos Descartáveis → Consumo de copos de 200 ml descartáveis; 

Consumo de copos de 50ml descartáveis; Consumo per capita de 

copos de 200ml descartáveis; Consumo per capita de copos de 50ml 

descartáveis; Gasto com aquisição de copos descartáveis; 

Utilização de utensílios não descartáveis; e Percentual de uso de 

utensílios não descartáveis. 

iv) Papel → Consumo mensal de papel branco (clorado); Consumo per 

capita de papel branco (clorado); Consumo mensal de papel não 

clorado e reciclado; Gasto com aquisição de papel branco (clorado); 

Gasto com aquisição de papel reciclado; Gasto com aquisição de 

papel não-clorado; Percentual de papel reciclado e não clorado; e 

Emissão de CO2. 

v) Transporte Aéreo → Gasto com passagens aéreas nacionais; Gasto 

com passagens aéreas internacionais; Milhas percorridas no país; 

Milhas percorridas no exterior; Utilização de videoconferências; e 

Emissão de CO2. 

vi) Transporte Terrestre → Frota total; Quilometragem percorrida; 

Consumo de Gasolina; Consumo de Álcool; Gasto com combustível; 

e Emissão de CO2. 

. 

2.3.2 Eixo temático: Gestão de Resíduos Gerados 

 

A A3P justifica tal eixo temático, não apenas do ponto de vista ambiental, o 

social também está presente quando afirma que o “descarte inadequado provoca 

sérias e danosas consequências à saúde pública e ao meio ambiente e associa-
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se ao triste quadro socioeconômico de um grande número de famílias que, 

excluídas socialmente, sobrevivem dos lixões” (BRASIL, 2012). 

Segundo Honorato (2013), a gestão de resíduos sólidos deve, com 

planejamento, ser capaz de classificar os diferentes tipos de resíduos, o que pode 

reduzir a geração de resíduos e propor alternativas como reutilização, conversão 

e destinação adequada. 

Pautados no planejamento adequado, é imperativo saber que a gestão de 

resíduos envolve o mapeamento dos processos da empresa, analisando os 

resíduos gerados por cada processo, sua classificação e quantificação, 

armazenamento e identificação e, em seguida, o destino. Assim sendo, a gestão 

de resíduos pode ser entendida como uma série de ações, que atendem às 

exigências ambientais, como coleta, transporte, transferência, tratamento, 

destinação e disposição final (MEURESÍDUO, 2020). 

Alinhada com o A3P, a Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), contém ferramentas importantes que permitem ao país 

avançar no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e 

econômicos causados pela gestão inadequada de resíduos sólidos.  

A Lei nº 12.305/10 prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, 

tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável somados a um 

conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização 

dos resíduos sólidos (aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou 

reaproveitado) e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que 

não pode ser reciclado ou reutilizado). Além disto, institui a responsabilidade 

compartilhada dos geradores de resíduos e a Logística Reversa dos resíduos e 

embalagens pré-consumo e pós-consumo (BRASIL, 2010). 

Os 14 indicadores de sustentabilidade da diretriz Gestão Adequada dos 

Resíduos Gerados são divididos dentro de 4 subtemas, segundo a A3P (BRASIL, 

2009), e apresentados a seguir: 

 

i) Coleta Seletiva → Reciclagem de papel; Reciclagem de papelão; 

Reciclagem de Toner; Reciclagem de Plástico; Total de material 

reciclável destinado às cooperativas; e Reutilização de Papel. 
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ii) Resíduos Perigosos → Descarte de lâmpadas fluorescentes; 

Descarte de pilhas e baterias; e logística reversa de lâmpadas 

fluorescentes. 

iii) Resíduos Eletroeletrônicos → Descarte de computadores; Descarte 

de impressoras; Descarte de aparelhos telefônicos inutilizados/ 

obsoletos; e Descarte de aparelhos de fax inutilizados/obsoletos. 

iv) Plano de Gestão de Resíduos → Definição de Plano de Gestão de 

Resíduos.  

 

2.3.3 Eixo temático: Compras Públicas Sustentáveis 

 

Esta inovação no campo das licitações públicas propiciou inúmeros 

benefícios à administração, quer seja na redução de custos, quer seja na obtenção 

de propostas verdadeiramente vantajosas. 

Foi com a criação do sistema Comprasnet em 1998, com o Portal de 

Compras do Governo Federal, um site web, que se deu o primeiro passo para a 

utilização das Compras Compartilhadas no Brasil. Foi realizada com o intuito de 

simplificar, dar maior transparência, rapidez e competitividade ao processo de 

aquisições da administração pública consolidada pelo processo de pregão 

eletrônico a partir de dezembro de 2000 (FERNANDES, 2005).  

O sistema de Compras Compartilhadas é uma maneira em que várias 

empresas participam da mesma licitação, e, segundo Aguiar (2012), as Compras 

Compartilhadas só iniciaram em 2008 no Brasil e os primeiros pregões eletrônicos 

ocorreram em 2009, quando as primeiras Atas de Registro de Preços começaram 

a vigorar. 

As vantagens das Compras Compartilhadas, conforme consta no Guia do 

Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, perpassa pela economia de esforços 

por meio da redução de processos repetitivos, redução de custos por meio da 

compra concentrada de maiores quantidades, melhor planejamento das 

necessidades, além da facilidade de manutenção e uso decorrente da 

padronização de equipamentos e soluções adquiridos conjuntamente (BRASIL, 

2015). 

Neste sentido, Walker et al. (2013) afirmam que a eficiência buscada pela 

compra compartilhada não está relacionada apenas à economia de escala ou 
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valor para o dinheiro, mas à redução do número de processos de compra, ao 

poder de barganha, ao compartilhamento de recursos, de habilidades, de 

informações, e à especialização e expertise dos membros do grupo em 

determinados serviços ou materiais. 

A eficiência da gestão administrativa está relacionada à aplicação da 

solução legal e ética mais efetiva, que atendam aos princípios norteadores da 

administração pública e possibilite a realização da finalidade dos serviços 

públicos. A Lei 8666/93 ainda estabelece que “a licitação se destina a garantir a 

observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais 

vantajosa para a Administração” (BRASIL, 1993).  

Segundo dados do Painel de Compras do Governo Federal, que 

disponibiliza dados em tempo real, o órgão que mais realiza compras é o MEC, 

que responde pela maioria dos processos de licitação, com grande vantagem em 

relação aos demais (BRASIL, 2019). Portanto, este é um dos ministérios que mais 

pode beneficiar-se das compras públicas compartilhadas, pois possui diversas 

unidades autônomas espalhadas pelo Brasil, entre elas os Institutos Federais de 

Educação. 

Os 22 indicadores de sustentabilidade da diretriz Compras Públicas 

Compartilhadas, são divididos dentro de 9 subtemas, segundo a A3P (BRASIL, 

2009), e apresentados a seguir: 

i) Ar condicionado → Sistema de ar condicionado eficiente; 

Substituição de equipamentos antigos por equipamentos com 

sistema eficiente; e Uso de Sistema de Automação. 

ii) Iluminação → Aquisição de lâmpadas eficientes; Uso de reatores 

eletrônicos com alto fator de potência; e Uso de luminárias reflexivas 

de alta eficiência. 

iii) Água → Aquisição de torneiras com válvulas redutoras de pressão e 

temporizadores; Aquisição de torneiras com sensores ou 

fechamento automático; Aquisição de sanitários com válvulas de 

descarga com duplo acionamento ou a vácuo; e Porcentagem de 

equipamentos economizadores de água adquiridos.  

iv) Papel → Aquisição de papel A4 100% reciclado para impressão; 

Aquisição de papel não clorado para impressão; Aquisição de 
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envelope de papel 100% reciclado; e Porcentagem de papel 100% 

reciclado adquirido. 

v) Madeira → Aquisição de madeira certificada. 

vi) Veículos → Aquisição de veículos flex; e Aquisição de veículos 

movidos a biocombustíveis.  

vii) TI Verde → Aquisição de estações de trabalho; Aquisição de 

netbook; e Aquisição de impressoras frente-verso. 

viii) Serviços de Limpeza → Materiais biodegradáveis. 

ix) Serviços de Copa → Copos Permanentes. 

 

2.3.4 Eixo temático: Qualidade de Vida no Trabalho 

 

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), no campo da Sustentabilidade, 

segundo Silva, Longo e Quelhas (2010) proporciona condições de trabalho com 

qualidade de vida sustentável, considerando aspectos relacionados à seguridade 

econômica, bem-estar social e qualidade ambiental, que são definidos pelos 

valores dos envolvidos ou afetados. 

A A3P, nesse sentido, entende que “a Administração pública deve buscar 

permanentemente uma melhor Qualidade de Vida no Trabalho, promovendo 

ações para o desenvolvimento pessoal e profissional de seus servidores” 

(BRASIL, 2012). 

Nogueira et al. (2019) fizeram um estudo sobre a qualidade de vida no 

trabalho nas Universidades Federais Brasileiras, e apontaram que a QTV está 

presente nos documentos oficiais brasileiros, devido a sua importância. Os 

autores relacionam que a categoria está associada tanto com o art. 7º da CF/1988, 

quanto à Subseção IV, da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que trata sobre 

os adicionais de insalubridade e periculosidade dos servidores públicos federais. 

Está presente nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e 

Previdência Social (MTPS) bem como na Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador e da Trabalhadora do Ministério da Saúde (MS). 

As condições de segurança e saúde no trabalho da A3P também estão 

presentes na instrução normativa (IN) nº 10/2012 do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG), a qual estabelece regras para elaboração dos 
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Planos de Gestão de Logística Sustentável, bem como nas Orientações 

Normativas que tratam sobre adicionais de insalubridade, e promoção da saúde 

do servidor público (NOGUEIRA et al., 2019). 

O entendimento obtido é que tais práticas podem ajudar a construir 

relacionamentos mais ativos, mas, também, pode contribuir para que os 

servidores desenvolvam as atividades em um ambiente seguro, minimizando 

riscos à sua integridade, dignidade e saúde. 

Os 6 indicadores de sustentabilidade da diretriz Qualidade de Vida no 

Trabalho, são divididos dentro de 2 subtemas, segundo a A3P (BRASIL, 2009), e 

apresentados a seguir: 

i) Qualidade de Vida no Trabalho → Saúde e qualidade de vida; 

Redução do stress no trabalho; e Participação dos servidores nos 

programas e/ou ações voltadas para a qualidade de vida no trabalho. 

ii) Segurança no Serviço e Acessibilidade →Comissão Interna de 

prevenção de acidentes; Brigada contra incêndios; e Acesso 

apropriado para portadores de deficiência. 

 

2.3.5 Eixo temático: Sensibilização e Capacitação 

 

Segundo a A3P, “criar a consciência cidadã da responsabilidade 

socioambiental nos gestores e servidores públicos é um grande desafio para a 

implantação da A3P e ao mesmo tempo fundamental para o seu sucesso” 

(BRASIL, 2012). 

Diante disso, a participação individual e coletiva é necessária para 

estabelecer uma nova cultura institucional para a sustentabilidade das atividades 

do setor público, para tal, fazem-se necessárias mudanças no comportamento e 

padrões de consumo que afetarão diretamente na preservação dos recursos 

naturais (CAMARGO, 2018). 

O papel das IES, nesse sentido, vai além dos muros da instituição. A 

combinação de pesquisas de gestão do conhecimento na prática universitária, 

com a educação ambiental, pode melhorar a eficiência da produção e 

disseminação de informação e conhecimento para os cidadãos, permitindo que 

percebam seu próprio papel através da mudança de hábitos de consumo, 

promovendo o desenvolvimento ecológico sustentável (AMATO NETO, 2011). 
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Os 7 indicadores de sustentabilidade da diretriz Sensibilização e 

Capacitação, são divididos dentro de 2 subtemas, segundo a A3P (BRASIL, 

2009), e apresentados a seguir: 

i) Ações de Sensibilização para os Servidores → Campanhas; 

Publicações; Comunicação; e Palestras. 

ii) Capacitação de servidores → Plano/Programa de Capacitação de 

Servidores; e Servidores Capacitados. 

 

2.3.6 Eixo temático: Construções, Reformas e Ampliações Sustentáveis 

 

Construção sustentável é um conceito que denomina um conjunto de 

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

da edificação. As etapas de uma obra são: fase de planejamento da obra, fase de 

implantação, fase de uso e manutenção e, por último, a fase de demolição - que 

marca o final do ciclo de vida de uma edificação e, em geral, o início de outro 

(BRASIL, 2012). 

O último eixo temático foi inserido para auxiliar na assimilação do conceito 

de sustentabilidade na construção de edifícios públicos, reformas e ampliações, 

adotando soluções mais eficazes (BEZERRA et al., 2015). Deve, para tanto, 

analisar o ciclo de vida da construção e dos materiais a serem utilizados, atentar 

para a geração de resíduos, e minimizar o uso de matéria-prima através do 

reaproveitamento de materiais. 

Segundo o MMA, a maioria dos edifícios públicos não foi construída de 

forma sustentável, utilizando recursos naturais, tais como: a energia solar ou 

eólica. Contudo, mesmo em edifícios já construídos, medidas de utilização eficaz 

dos recursos naturais podem ser adotadas. As obras sustentáveis devem buscar 

o maior conforto para seus usuários, produzir o menor impacto possível, valorizar 

o conhecimento arquitetônico das comunidades tradicionais da região e contribuir 

diretamente para o melhor desempenho da edificação (BRASIL, 2012). 

Para cumprir essa agenda, o MMA recomenda aos parceiros institucionais 

que formalizem, por meio da assinatura do Termo de Adesão ao A3P, o 

comprometimento da instituição com a agenda socioambiental e a gestão 

transparente. O MMA oferece apoio técnico às instituições interessadas em 

desenvolver este protocolo de sustentabilidade (BRASIL, 2012).  



48 
 

 
 

Para a implantação da A3P, o MMA propõe uma metodologia baseada em 

5 passos, os quais Vasconcellos (2015) descreve da seguinte maneira: 

I. Instituir Uma Comissão Gestora → A instituição deverá formar uma 

Comissão Gestora composta por representantes de todas as áreas, 

que se comprometam a atuar como promotores sociais e de 

conscientização para a adoção de práticas socioambientais 

responsáveis em suas respectivas áreas; 

II. Realizar o diagnóstico socioambiental → O diagnóstico realizado pela 

Comissão Gestora, através do levantamento/inventário da situação 

socioambiental da instituição, deve conter informações sobre o que é 

contemplado nos eixos da A3P; 

III. Elaborar o Plano de Gestão Socioambiental → Nele são estabelecidos 

os objetivos, os projetos, as atividades ou ações que serão 

implementadas, as metas a serem alcançadas, as responsabilidades 

institucionais – do órgão e dos servidores – assim como as medidas de 

monitoramento e, ainda, a identificação dos recursos disponíveis para 

a implantação das ações; 

IV. Realizar campanhas de conscientização e sensibilização → Deve 

acompanhar o processo de implantação e operacionalização das 

atividades. Poderá ser realizado a partir de campanhas, cursos e 

publicação de material educativos específicos para os funcionários, 

prevendo-se estratégias de comunicação para cada cargo/atribuição;  

V. Avaliar e Monitorar o Plano de Gestão Socioambiental → O comitê 

usará um conjunto de indicadores de sustentabilidade para avaliação e 

monitoramento regulares, visando fornecer informações sobre a 

eficiência e eficácia do projeto, que serão incorporados ao relatório de 

monitoramento. É importante determinar os pontos de melhoria e falha 

na avaliação. 

 

2.4  Plano de Logística Sustentável 

 

Devido a sua relação direta com o A3P e sua obrigatoriedade em gerar 

relatórios, convém citar o Plano de Logística Sustentável (PLS). Os PLS foram 

criados pelo art. 16, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012 e 
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foi institucionalizado por meio da Instrução Normativa Nº 10 de 2012, que 

estabelece as regras para sua elaboração.  

Para o Ministério do Meio Ambiente, o PLS é uma ferramenta de 

planejamento que permite ao órgão ou entidade estabelecer práticas de 

sustentabilidade e racionalização dos gastos e processos na Administração 

Pública. De forma a valorizar as instituições que implementam a Agenda 

Ambiental na Administração Pública – A3P, a Instrução Normativa prevê a A3P 

como um dos programas referenciais do PLS (BRASIL, 2019). 

A relação entre o PLS e o A3P pode ser considerada complementar, o que 

diferencia estas duas iniciativas é o caráter obrigatório dos PLS (KIHARA; LEITE; 

LOPES, 2019). Segundo Luiz e Pfitscher (2014), para auxiliar na elaboração do 

PLS, a IN 10/2012 sugere alguns programas e iniciativas governamentais que 

podem ser observados, e entre eles está a Agenda Ambiental na Administração 

Pública — A3P.  

Para Franco et al. (2017), o PLS tem o intuito de tornar mais sustentáveis 

as ações da Administração Pública e dos órgãos públicos envolvidos. Portanto, o 

PLS cumpre o papel social de fortalecer a política de logística sustentável e 

evidencia a noção de um novo paradigma em logística pública (KIHARA; LEITE; 

LOPES, 2019). 

Em comparação com outros programas de referência, a amplitude do A3P 

se destaca porque cobre todos os tópicos mínimos necessários para se preparar 

para o PLS, conforme ilustrado no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Eixos Temáticos da A3P X temas mínimos do PLS  

EIXOS TEMÁTICOS DA A3P 

x 

TEMAS MÍNIMOS DO PLS 

1. Uso Racional de Recursos Naturais 

e Bens Públicos; 

2. Gestão Adequada dos Resíduos 

Gerados; 

3. Qualidade de Vida no Ambiente de 

Trabalho; 

4. Sensibilização e Capacitação; 

5. Licitações Sustentáveis 

(1) Material de Consumo; 

(1) Energia elétrica; 

(1) Água e Esgoto; 

(2) Coleta Seletiva; 

(3) Qualidade de Vida no Ambiente de 

Trabalho; 

(5) Compras e Contratações sustentáveis; 

(1) Deslocamento de Pessoal. 

Fonte: LUIZ, 2014. Baseado em MMA (Brasil, 2009) e IN nº 10 (Brasil, 2012) 

 

https://www.mma.gov.br/images/arquivo/80063/PLS/Instrucao%20Normativa%20n%2010%20de%2012-11-2012%20-%20Estabelece%20a%20Logistica%20Sustentavel%20na%20Administracao%20Publica%20Federal.pdf
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A IN nº 10/2012 definiu as ações, metas, prazos, monitoramento e 

avaliação das práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos no setor 

público. O PLS é uma ferramenta de responsabilidade socioambiental obrigatória 

no âmbito da Administração Pública Brasileira Federal, bem como por empresas 

estatais dependentes (Luiz; Pfitscher, 2014). 

Dentre as entidades públicas que devem atender à IN nº 10/2012, estão as 

IF’s, sendo que as práticas de sustentabilidade e racionalização do uso de 

materiais e serviços deverão abranger, no mínimo, os temas relacionados no 

quadro acima. 

Luiz (2014) afirma que dentre as partes que compõem o PLS está o Plano 

de Ações Socioambientais, os Indicadores e o Relatório de Acompanhamento do 

PLS. Todos eles são estruturados em observância aos cinco primeiros eixos 

temáticos da A3P. Em relação ao sexto eixo temático da A3P (Construções, 

Reformas e Ampliações Sustentáveis), cabe considerar que sua abrangência está 

presente nos indicadores relacionados aos temas anteriores. 

2.5  A3P x GRI 

 

Em seus trabalhos sobre os relatórios brasileiros de sustentabilidade e seus 

níveis de evidenciação das informações contempladas, comparados ao modelo 

proposto pelo GRI, Leite Filho et al. (2009) e Madalena et al. (2016) consideraram 

apenas empresas listadas no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), 

sendo, portanto, um índice importante para os estudos que tratam de governança 

corporativa e sustentabilidade, mas voltado unicamente para empresas de capital 

aberto. 

Dos resultados mencionados nos estudos, o primeiro contou com uma 

amostra de seis empresas e evidenciou que nenhuma delas apresentou todos os 

indicadores essenciais presentes na diretriz utilizada por elas na elaboração de 

seu relato. Passados quatro anos, o segundo estudo revelou que seis, das nove 

empresas estudadas, apresentaram seus resultados para todos os indicadores 

classificados como essenciais. Estes trabalhos evidenciaram a melhoria da 

divulgação de informações socioambientais (MADALENA et. al., 2016). 

Quando o prisma é destinado ao setor público, nota-se que a liderança é 

mais eficiente quando exerce sua influência através do exemplo. Assim sendo, no 
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campo da política, o setor público atua diretamente no debate e no colocar em 

prática o debatido, quando se trata de desenvolvimento sustentável.  

De acordo com Schwarzelühr-Sutter (2018), os órgãos públicos são 

consumidores em larga escala, tendo poder para prover incentivos ao mercado de 

produtos com selo verde. Além disso, a autora também enfatizou que a sociedade 

espera que os governos exerçam essa influência. 

Para um ambiente que promova a sustentabilidade na economia global, a 

transparência na prestação de contas torna-se um imperativo não apenas para o 

setor privado, mas também para as empresas do setor público. Assim sendo, o 

reporte das informações e indicadores de desempenho na forma de um relatório 

de sustentabilidade, mostra novamente seu valor. 

No ano de 2013, a GRI listou uma série de exemplos de organizações 

internacionais públicas que seguem suas diretrizes para o reporte de suas 

informações, evidenciando os progressos alcançados por elas nos diversos 

indicadores abordados. Dentre elas, é interessante notar a diversidade de setores 

que aderiram aos relatórios de sustentabilidade, destacando-se as seguintes 

instituições (GRI, 2013): 

i. Universidade de Massachusetts: o chamado UmassReport, desenvolvido 

pelos estudantes da universidade. Pioneira na educação voltada à 

sustentabilidade, o campus da cidade de Amherst lidera quando se trata de 

pesquisas voltadas ao meio ambiente, contando com mais de 20 cursos 

totalmente relacionados à sustentabilidade (UMASS, 2019); 

ii. Departamento de Ecologia do estado de Washington, nos Estados Unidos: 

tornou-se a primeira agência ambiental do país a lançar um relatório 

seguindo os parâmetros do GRI; 

iii. Aeroporto Internacional de San Diego, Califórnia, Estados Unidos: assim 

como os exemplos supracitados, tornou-se o primeiro dos aeroportos 

americanos a redigir um relatório de sustentabilidade nas diretrizes GRI; 

iv. Porto de Rotterdam, Holanda: também se utiliza das diretrizes GRI para 

reporte de seus indicadores socioambientais.  

 

No Brasil, o ano de 2012 foi marcante no que diz respeito ao debate sobre 

sustentabilidade/desenvolvimento sustentável. Em junho daquele ano, a cidade 

do Rio de Janeiro sediou a Conferência das Nações Unidas sobre 
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Desenvolvimento Sustentável, a Rio +20 e, nesta ocasião, a prefeitura do 

município lançou seu primeiro relatório de sustentabilidade (em referência ao ano 

de 2011), que seguiu as diretrizes propostas pelo GRI (OFFERDAHL, 2012). Em 

seu texto, os relatores expuseram que o conteúdo do texto e sua organização 

levaram em conta o Plano Estratégico da cidade, as expectativas dos 

stakeholders e a disponibilidade de dados.  

Sobre a participação de stakeholders, através de pesquisa online, o público 

de diversos grupos pôde expor suas principais percepções e expectativas em 

relação à publicação do relatório, bem como ao papel da administração pública 

municipal no que diz respeito à promoção do desenvolvimento sustentável e seus 

maiores desafios para tal, conforme ilustrado na Tabela 1, visto que os 

participantes poderiam classificar os problemas. 

 

Tabela 1 - Principais desafios em relação ao desenvolvimento 

sustentável 

Principais Temas Percentual 

Planejamento Urbano 67,9% 

Mobilidade Urbana 64,3% 

Gestão de Resíduos Sólidos 50% 

Transparência e Divulgação de Resultados 50% 

Planejamento Estratégico 39,3% 

Gestão do consumo de água e geração de 

efluentes 

35,7% 

Fonte: Adaptado de Relatório GRI de Sustentabilidade da Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro, 2011. 

 

O Relatório GRI da cidade do Rio de Janeiro é um bom exemplo da 

importância da participação dos stakeholders em sua elaboração. Por meio da 

pesquisa, mais de 60 instituições, incluindo universidades, empresas privadas e 

associações comerciais, puderam trazer sua contribuição ao texto. O resultado foi 

a cobertura de tópicos tais quais: Governança e Sustentabilidade, Gestão 

Eficiente dos Recursos, Integração Urbana, Cultura e Inclusão Social (RIO DE 

JANEIRO, 2011). 

Ainda no âmbito das publicações brasileiras, a usina hidrelétrica binacional 

Itaipu, localizada no Rio Paraná, ao longo da fronteira entre Brasil e Paraguai, há 
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17 anos publica relatórios de sustentabilidade e, há 10 anos, adotou as diretrizes 

GRI para sua elaboração. Entretanto, apesar da adoção dos padrões 

internacionais GRI, os relatores apontaram que um de seus principais desafios ao 

preparar a versão do ano de 2015, foi o fato de que a usina ainda não havia sido 

capaz de integrar os resultados levantados pelas versões anteriores do relatório 

a um sistema de gestão (GRI, 2016).  

Em entrevista à seção de notícias da GRI (2016), os representantes de 

Itaipu relataram que tinham por objetivo executar esforços constantes na 

compilação de dados e informações para a construção do chamado Sustainability 

Management System. Este sistema facilitaria a seleção dos tópicos mais 

relevantes a serem cobertos pelo relatório e que trariam, também, oportunidades 

de melhoria nos ciclos de gestão, como por exemplo, no engajamento de 

stakeholders. 

A análise de relatórios de sustentabilidade revela que a sua divulgação leva 

a progressos nas diversas áreas das quais se originam, possibilita a participação 

da sociedade e da comunidade externa à organização, bem como aponta as 

oportunidades de melhoria nas quais focar.  

Apesar de a presente pesquisa ter analisado apenas relatórios elaborados 

através das diretrizes GRI, há diferentes métricas/padrões de relato de 

sustentabilidade à disposição dos gestores no que diz respeito à publicação de 

relatórios de sustentabilidade. Destaca-se aqui o modelo proposto pela A3P, parte 

do escopo desta pesquisa, e que se constitui como um referencial pioneiro nas 

políticas públicas brasileiras. 

Para Souto (2020), de forma harmoniosa com todo o movimento latente 

sobre sustentabilidade no mundo, com o Princípio da Eficiência e com a ISO 

26000 é que surge a A3P, esta que se desenhou como uma estratégia do poder 

público, adotando critérios para suas atividades que possibilitam otimizar os 

gastos públicos. 

A autora faz um apanhado contextualizando os movimentos do governo 

que caminhavam nessa tendência sustentável, após a Agenda 21, como o novo 

Código Civil, que trouxe a função social da propriedade e dos contratos, prevendo 

a preservação da fauna, da flora, das belezas naturais e o equilíbrio ecológico, a 

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, a 

Política Nacional de Resíduos  Sólidos, o Índice de Acompanhamento da 
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Sustentabilidade na Administração Pública (IASA), o Decreto nº. 7.746, que tornou 

obrigatória, na Administração Pública Federal, a instituição do PLS (SOUTO, 

2020). 

Portanto, a A3P possui um conjunto de indicadores, como o GRI, com 

algumas similaridades com esta ferramenta, inclusive. Entretanto, não tem, por si 

só, o objetivo de gerar relatórios, e sim de conduzir a administração pública em 

suas ações. Nesse sentido, a A3P foi um marco na construção de uma política 

pública mais sustentável no Brasil. 

Em estudo que buscou a análise comparativa de métricas voltadas aos 

relatórios socioambientais, os autores Soares et al. (2016) definiram o foco de 

ambos os padrões abordados por esta pesquisa: 

a) GRI: com foco nas organizações privadas, a divulgação das 

informações é direcionada aos gestores e aos stakeholders, 

podendo também ser aplicado às organizações públicas.  

b) A3P: focada na Administração Pública, objetiva a mudança de 

comportamentos dos servidores em relação a questões 

socioambientais. 

Em termos de comparação, Soares (2015) realizou um importante 

levantamento das principais diferenças entre os padrões GRI e A3P, reproduzido 

de maneira adaptada no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Resumo das principais características dos modelos de 

métricas de sustentabilidade 

 A3P GRI 

C
o

n
c

e
it

o
 

Agenda de ações políticas no âmbito 
da administração pública 

Padrão fundamentado no conceito de 
desenvolvimento sustentável 
compreendido pelas dimensões 
econômica, ambiental e social 

D
im

e
n

s
õ

e
s
 1. Uso racional dos recursos 

naturais e bens públicos; 
2. Gestão de resíduos gerados; 
3. Licitações sustentáveis; 
4. Qualidade de vida no trabalho; 
5. Sensibilização e capacitação. 

1. Econômica; 
2. Ambiental; 
3. Social. 
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In
d

ic
a
d

o
re

s
 

21 subdimensões e 91 indicadores 46 subdimensões e 91 indicadores 
O

b
je

ti
v

o
s
 

1. Sensibilizar gestores públicos 
para questões socioambientais; 

2. Promover o uso racional dos 
recursos naturais e a redução de 
gastos institucionais; 

3. Contribuir para a revisão dos 
padrões de produção e consumo 
no âmbito da administração 
pública; 

4. Reduzir o impacto socioambiental 
negativo causado pelas 
atividades de caráter 
administrativo e operacional; 

5. Contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida. 

1. Ajudar relatores a elaborar 
relatórios de sustentabilidade 
relevantes; 

2. Inclusão de informações sobre as 
questões de sustentabilidade mais 
cruciais para as organizações; 

3. Tornar o relato de sustentabilidade 
uma prática padrão; 

4. Envolvimento e participação dos 
stakeholders; 

5. Fornecer orientação e dar suporte 
às organizações. 

R
e

fe
rê

n
c

ia
s
 

Protocolos, Acordos e Convenções 
internacionais. 

135 referências internacionais, 
incluindo as mencionadas na A3P. 

Fonte: Adaptado de Soares (2015). 
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3. DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

 

O diagnóstico do problema é uma etapa que tem como foco verificar como 

é feita a abordagem da sustentabilidade no IFMT- Campus Confresa, quais 

práticas estão, ou não, alinhadas às diretrizes do A3P ou mesmo ao PLS, dado 

que o segundo aborda eixos temáticos do primeiro. Visa, também, identificar as 

lacunas existentes e os pontos de melhorias possíveis, contribuindo para uma 

adequação aos documentos oficiais, além de tornar as ações passíveis de 

divulgação à sociedade.  

Considerando o problema de pesquisa definido “Como orientar a equipe de 

trabalho a partir de um conjunto e ações voltadas a produzir um relatório de 

sustentabilidade para uma da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica?”, este Capítulo ainda tem por desígnio apresentar os procedimentos 

metodológicos utilizados no estudo para alcançar o objetivo da pesquisa. 

Este Capítulo está estruturado em três seções, conforme Figura 6.  

 

Figura 6. Estrutura do diagnóstico apresentado 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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3.1 Contexto da Realidade Investigada 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – 

IFMT foi criado através da Lei nº. 11.892/2008 e trata-se de uma Instituição 

Pública Federal de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e 

multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas 

diferentes modalidades de ensino. Possui 19 campus/campi avançados em 

diversas cidades do Estado, oferecendo grande presença geográfica. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – 

IFMT foi criado a partir da integração do Centro Federal de Educação Tecnológica 

de Cuiabá, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso, da 

Escola Agrotécnica Federal de Cáceres e de suas respectivas unidades de ensino 

descentralizadas, transformados em Campi do instituto. Além da integração 

dessas instituições, foram implementados, nos primeiros anos do IFMT, mais 

quatro Campi, e, dentre eles estava o Campus Confresa (IFMT, 2016).  

O Campus Confresa leva o nome da cidade que o recebeu. Confresa-MT 

está situada na microrregião do Araguaia, que é uma das microrregiões do estado 

brasileiro do Mato Grosso pertencente à mesorregião Nordeste Mato-Grossense. 

As principais atividades econômicas da região são: a pecuária, agricultura e pesca 

(IBGE, 2016). 

A região nordeste do Mato Grosso engloba 22 municípios que são 

atendidos pelo Campus Confresa do IFMT, que é o único campus da região do 

Médio e Norte Araguaia e Xingu. A região dispõe de grande potencial de 

crescimento agrícola, a mesma já representa 15% da produção do Estado e 

estima-se que em cinco anos o nordeste do Estado se tornará o segundo maior 

produtor do Mato Grosso, sem precisar realizar abertura de áreas florestais (IFMT 

CONFRESA, 2019). 

A cidade de Confresa possui um dos maiores índices de crescimento 

econômico de Mato Grosso (4,7%) e sua população também tem se apresentado 

crescente. É o município mais populoso da Microrregião Norte do Araguaia, com 

estimativa de 30.347 habitantes e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) de 0,668. A população do município distribui-se 56,6% na zona urbana e 

43,4% na zona rural (IBGE, 2016). 
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 Confresa possui uma das áreas mais desmatadas do MT devido à 

expansão da fronteira agrícola, bem como ao aumento das pastagens. A base 

econômica do município é composta principalmente pelas atividades agrícolas de 

subsistência e pecuária. Não obstante, a região acelera em ritmo empresarial na 

soja e no milho sem expulsar as centenas de milhares de cabeças de gado, 

passando a adotar a integração da lavoura-pecuária para intensificar a exploração 

do solo durante todo o ano (IFMT CONFRESA, 2016). 

O Campus Confresa fica a 1.170 Km da capital, Cuiabá - MT. Sua 

concepção objetivou atender à vocação produtiva da região do Araguaia Xingu. 

Seu raio de atuação chega a 500 km (quinhentos quilômetros) de extensão, sendo 

a instituição um grande elo social na formação de alunos desta região, com início 

das atividades administrativas e pedagógicas do campus datadas em 26 de abril 

de 2010.  

Seus Projetos Políticos Pedagógicos dão ênfase às formas humanística de 

educação. Considerando a necessidade de sanar a dívida social contraída ao 

longo da história, as populações assentadas pela reforma agrária são potenciais 

candidatos a integrarem os cursos, recebendo atenção especial no tocante ao 

ingresso e permanência (IFMT CONFRESA, 2019). 

No Campus Confresa, segundo a Plataforma Nilo Peçanha (PNP, 2020), 

elaborado em 2020 para o ano referência 2019, haviam contabilizados 1.303 

alunos matriculados recebendo ensino nas modalidades: Ensino Médio integrado 

ao Ensino Técnico (Concomitante e PROEJA), Ensino Superior, Ensino 

Subsequente e Pós-graduação, atualmente com 13 cursos distintos. Segundo 

dados do IFMT - Campus Confresa (2021) a instituição tem 47 docentes, 40 

técnicos e seis professores temporários, além dos colaboradores terceirizados. 

Há no campus Confresa a residência estudantil, que provê aos estudantes 66 

vagas para alojamento masculino e 30 para alojamento feminino. 

Dentre as suas finalidades, os Institutos Federais devem ofertar educação 

profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e 

qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da 

economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e 

nacional promovendo a produção, o desenvolvimento e a transferência de 

tecnologias sociais, notadamente voltadas à preservação do meio ambiente 

(BRASIL, 2008). 
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Em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2014-2018, o IFMT 

(2014) ratificou seu compromisso com o meio em que está inserido ao incluir 

dentre seus valores o item “Sustentabilidade: respeitando a sociedade e o 

planeta” (IFMT, 2014). 

Na versão 2019-2023, o PDI estabelece a “Sustentabilidade” novamente 

como um de seus valores norteadores. Em vários pontos deste documento é 

ressaltado o protagonismo socioambiental do IFMT, como agente ativo na 

transformação da sociedade que está inserido. O pilar financeiro também é ponto 

de atenção nas estratégias de gestão, evidenciadas diversas vezes na versão 

atual do PDI (IFMT, 2019). 

Com base no contexto apresentado e demais informações coletadas, na 

seção específica (Resultados) será realizado o exame das informações, frente 

aos indicadores da A3P e GRI. 

 

 

3.2 Procedimentos Metodológicos para o Diagnóstico do Problema 

 

Os métodos foram divididos em duas perspectivas a fim de que os objetivos 

sejam atendidos plenamente. Na primeira perspectiva, descrevem-se os 

elementos orientadores do estudo, delimitando sua natureza e finalidade; os 

procedimentos técnicos utilizados e, por fim, a forma que se dará a abordagem do 

problema. Na segunda perspectiva, apresenta-se a coleta de dados, no que tange 

a natureza desses dados e os instrumentos utilizados para alcançá-los. O resumo 

da metodologia utilizada para estruturação deste trabalho pode ser visto no 

Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Resumo dos Procedimentos Metodológicos 

Quanto à 
Natureza e 
Finalidade 

Quanto aos 
procedimentos 

técnicos 
(meios) 

Forma de análise 
e abordagem do 

problema 
 

Coleta de 
Dados 

(Natureza) 

Coleta de 
Dados 

(Instrumentos) 

• Pesquisa 
Aplicada 
Descritiva 

 
 

• Bibliográfica  

• Levantamento 
(Documental) 

 

• Qualitativa  
 

• Dados 
Primários 

• Dados 
Secundários 

• Grupo de 
Foco 

• Bases 
Institucionais 

Fonte: Elaboração Própria 
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3.3 Definição dos Elementos Orientadores de Estudo 

 

A pesquisa pode ser considerada aplicada, pois busca encontrar soluções 

práticas às necessidades apresentadas em uma determinada realidade, neste 

caso, a realidade organizacional de uma instituição pública de educação. Para 

Gerhardt e Silveira (2009), a pesquisa aplicada “objetiva gerar conhecimentos 

para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos”. 

Quanto aos objetivos da pesquisa, pode-se considerar como sendo 

descritiva, pois, conforme Richardson (2014), os estudos descritivos visam 

descobrir as características de um fenômeno, considerando como objeto de 

estudo uma situação específica, ou ainda um grupo ou um indivíduo. Neste 

sentido, descreve os casos estudados com o propósito de analisar a organização 

estudada a partir de elementos da gestão sustentável.   

A pesquisa será realizada por meio de exploração documental, que ocorre 

quando são investigados documentos com o propósito de descrever e comparar 

tendências, diferenças e outras características (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007). 

Para isto, serão consultados documentos oficiais da organização, matérias em 

páginas da Internet, revistas, plataformas do Governo Federal, e ainda, no que se 

refere aos procedimentos técnicos, com fontes bibliográficas, serão consultados 

livros, dissertações, teses, revistas, periódicos e demais estudos científicos que 

abordem a temática, direta ou indiretamente.  

Por fim, a pesquisa tem abordagem qualitativa, pois o problema de 

pesquisa procura entender um fenômeno perguntando-se “como”; e indica que o 

fenômeno ocorre em um ambiente natural.  Os estudos qualitativos descrevem a 

complexidade do problema, visando analisar a interação entre as variáveis. Nesta 

pesquisa, busca compreender como se dá a gestão sustentável de uma 

organização, visando por fim, alcançar um nível elevado de profundidade do tema 

e as particularidades que cercam o mesmo (RICHARDSON, 2014). 

 

3.4 Definição dos elementos de Coleta e Análise de Dados 

 

Segundo a natureza dos dados coletados, eles podem ser de fontes 

primárias e secundárias, os instrumentos para obtenção desses dados foram por 

meio de bases institucionais e com a colaboração do grupo focal. Esta etapa da 
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pesquisa busca responder aos objetivos específicos I (Realizar um diagnóstico 

das práticas socioambientais adotadas pela gestão, como modelo de aplicação, 

do IFMT – Campus Confresa sob a ótica dos eixos temáticos da A3P) e II (verificar 

quais indicadores são utilizados para mensurar sustentabilidade em outras 

instituições de ensino), conforme Quadro 7. 

 

Quadro 7 - Coleta de dados relacionada aos Objetivos Específicos I e 

II 

 Dados 
Primários 

Dados 
Secundários 

Bases 
Institucionais 

Grupo de Foco 

Objetivo 
Específico I 

X 
X X 

 

Objetivo 
Específico II 

 X X X 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Para coleta de dados da organização em estudo, os dados secundários 

consultados são aqueles disponibilizados em plataformas, como a Nilo Peçanha, 

que é um ambiente virtual de coleta, validação e disseminação das estatísticas 

oficiais da Rede Federal de Educação profissional, científica e tecnológica.  

Na plataforma Nilo Peçanha, foram coletados dados referentes a cursos 

ofertados pela unidade de estudo, cursos, turmas, alunos matriculados, egressos, 

evasão escolar, entre outros. Dados de editais de bolsas para iniciação científica, 

projetos de ensino, pesquisa e extensão, auxílios moradias e alimentação, foram 

coletados no endereço eletrônico da instituição. 

Os dados primários foram solicitados por ofícios destinados aos 

departamentos específicos, ou via consulta à direção do IFMT – Campus 

Confresa. Tais ofícios e solicitações se justificam, pois possibilitaram verificar em 

quais aspectos a gestão promove práticas alinhadas às diretrizes propostas pela 

A3P e GRI, permitindo examinar a situação atual da organização frente aos 

indicadores que as compõem. No Quadro 8, é possível verificar quais ofícios foram 

elaborados, que informação objetivava coletar e o setor ao qual se destinaram. 

 

Quadro 8 - Ofícios enviados aos departamentos do Campus Confresa 

Ofício Conteúdo da Solicitação Departamento 

01 Autorização para solicitar aos departamentos 
informações para produção da dissertação. 

Direção Geral 
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02 Informação sobre abastecimento de água no 
campus, volume consumido e custos. Informações 
sobre reaproveitamento/ reutilização. 

Coordenação de Serviços 
Auxiliares/ Veículos 

03 Informação sobre a frota do campus, como custos de 
manutenção, custo com combustível. 

Coordenação de Serviços 
Auxiliares/ Veículos 

04 Informações sobre troca de lâmpadas, lâmpadas 
eficientes, descarte, quantidades e etc. 

Coordenação de Serviços 
Auxiliares/ Veículos 

05 Informações sobre dados de matrículas, cursos, 
egressos, evasão. 

Coordenação de Registro 
Escolar 

06 Informações sobre servidores, programas de 
promoção a saúde e qualidade de vida. 

Coordenação de Gestão de 
Pessoas 

07 Informações sobre sensibilização e capacitação no 
tocante a A3P. 

Gabinete da Direção Geral 

08 Informações sobre vídeo conferências realizadas. Responsável pelo setor de TI 

09 Informações sobre consumo de copos descartáveis, 
distribuição de copos/canecas, consumo de papel e 
reciclagem. 

Responsável pelo Patrimônio/ 
Almoxarifado 

10 Informações sobre aquisições realizadas e compras 
compartilhadas. 

Coordenação de Compras e 
Licitações 

Fonte: Elaboração Própria 

Quanto aos dados coletados por meio de pesquisas bibliográficas, foram 

selecionados, dentro da temática relacionada à gestão sustentável, conteúdos 

relacionados com os indicadores, GRI, A3P, Sustentabilidade/Sustentável 

relacionados com universidade e indicadores. A busca pormenorizada foi restrita 

a publicações realizadas entre 2016 e 2020 em 3 (três) grandes plataformas de 

acesso livre, como observado na Tabela 2. 

 Considerando a amplitude do tema, em alguns termos, aplicaram-se 

sinônimos, palavras em inglês e/ou variantes para o termo, como em 

universidade, onde foi do interesse pesquisar por Institutos Federais, Instituições 

de Ensinos Superiores (IES), faculdades, ou mesmo, por Universities. Para os 

periódicos da Capes, por não haver a opção “resumo” na busca, a opção foi por 

utilizar o filtro “assunto” para a procura. Os dados coletados foram lapidados a fim 

de selecionar aqueles que possibilitem um real incremento para a Instituição de 

Ensino em análise. 

 

Tabela 2 - Termos pesquisados em Bases de Dados Científicos e 

quantidades encontradas para publicações realizadas entre 2016 a 2020 

Bases de 
dados 

científicos 

A3P 
resumo/ 
Assunto 

A3P 
título 

A3P e 
GRI 

resumo/ 
assunto 

GRI 
resumo/ 
assunto 

GRI 
títul
o 

Sustentabilidad
e e 

universidades 
resumo/assunto 

Indicadores e 
sustentabilida

de 
resumo/assunt

o 

Speel 5 1 0 94 7 12 59 

Scielo 3 0 0 85 47 57 112 
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Periódicos 
Capes 25  5   0 333 109 508  1.619 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Além do demonstrado na Tabela 2, também foram realizadas pesquisas 

relacionadas a eixos específicos e outros indicadores. Existem trabalhos 

relevantes que utilizam outros indicadores para mensurar a gestão sustentável em 

empresas de várias composições e atividades. Todos os textos de considerada 

relevância encontrados, serão discutidos na próxima seção, que apresentará os 

resultados. 

Por fim, outro instrumento utilizado, para a coleta de dados, foi o grupo de 

foco, ou grupo focal. O grupo focal foi escolhido para esta pesquisa, por possuir 

certas características que promovem a interação social, dinâmica de opinião e 

liderança de grupo. É um método de coleta que permite ao moderador conduzir 

entrevistas em grupo sobre tópicos específicos da perspectiva de um grupo ao 

invés de uma pessoa (BAUER; GASKELL, 2004). 

A capacidade dos grupos focais de gerar dados a partir das interações 

entre os participantes exige que o entrevistador assuma um papel importante: o 

moderador. O comportamento do moderador é realizado estimulando e orientando 

o conteúdo, com foco no tema proposto, o que pode estimular os insights dos 

participantes e enriquecer a discussão (BAUER; GASKELL, 2004; VERGARA, 

2012). 

O grupo focal é uma técnica usada para métodos qualitativos. Nele, o grupo 

participa da produção do conhecimento de diferentes formas e maneiras. Pode-

se dizer que os grupos focais têm potencial para construir coletivamente ideias e 

significados. 

A condução do grupo focal se deu, nessa perspectiva, com a participação 

de um grupo de servidores do IFMT – Campus Confresa, que compõem a 

comissão interna e permanente, de sustentabilidade no campus. Estes foram 

convidados a participar da construção inicial das prioridades da instituição, o que 

permitiu criar a matriz de materialidade, componente imprescindível do GRI G4.  

Pode-se classificar o grupo como um grupo de especialistas, pois, as 

demandadas de sustentabilidade do campus, prioritariamente no âmbito 

ambiental, perpassam por este grupo. Dentre os componentes da comissão e do 
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grupo focal, alguns dos servidores estão vinculados a cargos de gestão, em 

variadas áreas, dentro da instituição. 

O papel de moderador, bem como da elaboração do roteiro ficaram a cargo 

da pesquisadora.  

A análise dos dados coletados compõe a próxima seção desta pesquisa, 

onde os resultados são apresentados. Destaca-se que a análise dos dados visa 

atender os objetivos específicos III (Propor um procedimento para produzir o 

relatório de sustentabilidade, inspirado pelo padrão GRI, que possa acompanhar 

as práticas por meio de indicadores) e IV (validar a proposta com os gestores do 

campus e demais atores relacionados às ações sustentáveis na unidade escolar), 

como mostra o Quadro 9, e, consequentemente, o objetivo geral, respondendo à 

questão de pesquisa.  

 

Quadro 9 - Análise de dados relacionadas aos Objetivos Específicos 

III e IV 

 Bibliografia 
alinhada com a 
proposta 

Bases e 
documentos 
Institucionais 

Grupo de Foco 

Objetivo Específico III 
X X X 

Objetivo Específico IV 
  X 

Fonte: Elaboração Própria 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Relatórios de Sustentabilidade Voltados às Instituições de Ensino  

 

Ao que se refere ao estudo dos relatórios de sustentabilidade relacionados 

às instituições de ensino, é imperativo mencionar que o ambiente universitário e 

o ambiente escolar se diferem em muitos aspectos, desde seu público até a sua 

estrutura física. Os Institutos Federais, por sua vez, não se encaixam totalmente 

em nenhuma dessas classificações, possuem características singulares, como 

exemplo, os campi possuem estruturas administrativas próprias, alguns possuem 

residência estudantil, cursos de nível médio, superior e pós-graduações em um 

mesmo conglomerado e, muitas vezes, com o mesmo corpo docente. 

A maioria dos trabalhos encontrados sobre sustentabilidade em instituições 

de ensino são voltados para as universidades, devido, possivelmente, ao seu 

tamanho, estrutura e a influência que exercem na sociedade.  

Os Institutos Federais, por se tratarem de uma autarquia federal, com oferta 

de ensino superior e com seus aspectos basilares focados em ensino, pesquisa e 

extensão, enquadram-se, com maior proximidade, das IES, e, por este motivo, as 

pesquisas de Lozano (2006), Madeira (2008), Lozano (2008), Oliveira (2015), 

Silva Junior et al. (2016) e Silva (2018) e Santos (2020), atendem à demanda 

deste trabalho por oferecerem resultados e reflexões aplicáveis a realidade em 

estudo. Outras pesquisas, mas em aspectos pontuais, também subsidiam este 

tópico. 

Lozano (2006) trouxe umas das principais contribuições para temática 

sustentabilidade nas universidades, comparando os vários modelos de relatórios 

existentes, como GRI, ISO 14000, Diretrizes da OCDE, The Triple Bottom Line, 

Compass of Sustainability; com seu trabalho ele observou que nenhuma dessas 

ferramentas incluía, a época, indicadores específicos para a realidade das 

universidades, envolvendo os pilares de educação ou pesquisa, por exemplo.  

O autor relata que em trabalhos anteriores, como o de Cole, em 2003, as 

ferramentas existentes foram estudadas e adaptadas ao contexto universitário, 

sendo o GRI o mais citado em vários trabalhos de âmbito internacional, e por ser 

uma ferramenta geral e de relevância é a base da criação de muitas outras 

ferramentas adaptadas para universidades, mas, para ele, a  desvantagem da GRI 
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é o grande quantitativo de indicadores, que consequentemente apresenta 

dificuldades de comparação e análise (LOZANO, 2008). 

Embora tenha-se alguns trabalhos sobre indicadores de desempenho em 

sustentabilidade para IES, a grande maioria faz referência aos mesmos estudos 

e propõe algumas adaptações. No trabalho de Silva (2018), o autor baseia-se 

sobremaneira nos trabalhos de Lozano (2006) para propor uma ferramenta de 

mensuração da sustentabilidade para os campi da Universidade Federal do 

Tocantins (UFT). 

Nos trabalhos de Souto (2020), a autora faz referências aos mesmos 

trabalhos citados anteriormente, além de fundamentar-se aos trabalhos de Silva 

(2018) para simular a participação da Universidade de Brasília (UnB) no UI 

GreenMetric Ranking. 

Como citado, os trabalhos de Lozano são de grande relevância no cenário 

em estudo, pois incluem um novo aspecto ao tripé Social, Financeiro e Ambiental. 

Inicialmente, após a declaração de Talloires em 1990, a USLF (University Leaders 

for Sustainable Future) propôs uma estrutura por Lozano-Ros (2003), onde 

apresentam uma proposta de modificação das diretrizes do GRI, incluindo uma 

nova dimensão, o aspecto Educacional, como observado no Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Indicadores específicos para IES propostos a partir da 

Declaração de Talloires (1990) 

Categoria Aspecto Indicadores 

Ensino Disciplinas 
ofertadas 

Nº e % de disciplinas com conteúdo relacionado à 
sustentabilidade relativo ao total de disciplinas de 
cada ano. 

Nº de alunos matriculados em disciplinas 
relacionadas com a 
sustentabilidade. 

Apoio 
Administrativo 

Nº de departamentos e faculdades que incluem a 
sustentabilidade nos currículos. 

Disciplinas de sustentabilidade inseridas nas 
necessidades gerais da educação. 

Pesquisa Subsídios Total de receitas adquiridas via subsídios e contratos 
específicos 
de pesquisas relacionadas à sustentabilidade. 

Publicações e 
Produtos 

Publicações e produtos Pesquisas publicadas com 
foco em temas relacionados à sustentabilidade. 

Programas e 
Centros 

Nº e função de centros na universidade que 
proporcionam 
pesquisa ou serviços relacionados com 
sustentabilidade. 
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Serviços Atividade da 
comunidade e 
Serviços 

Contribuições dos alunos e funcionários para o 
desenvolvimento da comunidade e serviços. 

Parcerias locais para a sustentabilidade com 
instituições 
educacionais, comerciais e estatais. 

Quantidade e composição de grupos de alunos que 
são centrados na sustentabilidade 

Ensino e 
Aprendizagem 
de Apoio a 
Comunidade 

Presença e influência de programas de ensino e 
aprendizagem no âmbito de apoio à comunidade. 

Total de alunos e funcionários engajados em projetos 
de 
extensão. 

Fonte: Lozano-Ros (2003) apud Silva (2018). 

 

Em uma nova pesquisa, Lozano (2006) propõe uma ferramenta de 

avaliação gráfica da sustentabilidade universitária (GASU - Graphical Assessment 

of Sustainability in Universities). 

 O GASU permite aos usuários avaliar todos os indicadores em cada 

dimensão (econômica, ambiental, social e educacional) das Diretrizes GRI 

revisadas e gerar gráficos, tornando-a uma ferramenta visualmente mais eficiente 

e atendendo as universidades. 

Silva Junior et al. (2016) indicam, por sua vez, que tanto o GRI G4 e até 

mesmo o GASU, não são ferramentas adequadas para atender as especificidades 

das IES, pois segundos os autores, a educação superior brasileira possui 

características próprias.  

Baseados nessa ótica, e revisitando os trabalhos de Lozano, os autores 

propõem então a categoria Acadêmica, que visa mensurar e evidenciar os 

impactos que as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão geram para a 

sociedade, no Anexo B é possível verificar a proposta dos autores. 

Recentemente, uma análise abrangente de 19 ferramentas foi realizada 

para verificar um total de 1.134 indicadores, que são usados especificamente para 

avaliar a sustentabilidade das IES, o grupo de pesquisadores contava com a 

partição de Lozano. Os resultados da pesquisa revelaram que mesmo se tratando 

da análise de um grande número de indicadores, a maioria deles está voltada para 

a avaliação de atividades específicas dentro da IES e fornecem informações 

importantes somente para a gestão interna da organização e não para a 

comunidade (FINDLER et al., 2019). 
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Para Findler et al. (2019), o impacto direto e indireto da IES com a 

comunidade precisa ser melhorado. Nesse sentido, os autores concluem que 

essas avaliações não comprovam efetivamente a potencial contribuição das 

instituições de ensino superior para o desenvolvimento sustentável global, mas 

contribuem para uma auto avaliação. 

No tocante as contribuições de Silva (2018), com base em uma vasta 

pesquisa bibliográfica, o autor realizou um estudo de caso na perspectiva de 

compreender a sustentabilidade das práticas adotadas no campus de Araguaína 

da Universidade Federal do Tocantins (UFT), o autor propôs um conjunto de 

indicadores para medir a sustentabilidade do campus e apontou possíveis 

medidas para promover a sustentabilidade a partir dos resultados do diagnóstico. 

Silva (2018), em sua dissertação detalha as dimensões a serem analisadas 

e apresenta os aspectos mais relevantes para o Campus de Araguaína, 

observando os critérios e abordagens da literatura levantada. O Anexo C detalha 

os itens que foram analisados dentro de cada aspecto selecionado pelo autor, e 

segundo seu modelo, preservando o tripé da sustentabilidade, os critérios podem 

ser divididos em: 

• A dimensão social está atr elada aos aspectos ensino, pesquisa e 

extensão;  

• A dimensão ambiental, às operações e serviços;   

• A dimensão econômica, aos aspectos acadêmicos e administrativos. 

 

No trabalho de Madeira (2008), a autora apresenta um total de 110 

indicadores distribuídos por 5 (cinco) áreas (comunidade acadêmica, ensino, 

investigação, operações e impacto na comunidade exterior), os quais se 

agruparam em 16 categorias e 9 subcategorias. Entretanto, a mesma informa, que 

mesmo com a excelente qualidade no sistema de informação da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) ela conseguiu apurar apenas 60% 

desses indicadores. No Quadro 11, é possível observar as categorias de 

indicadores propostos pela autora, sendo por ela considerados os mais completos 

e relevantes para as universidades. 
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Quadro 11 - Categorias de Indicadores para um IES 

Áreas  Categorias 
Comunidade 
Acadêmica 
 

Caracterização (alunos e funcionários)  

Condições de trabalho  

Absenteísmo 

Formação Segurança ocupacional do campus 

Segurança no campus 

Saúde e bem-estar no campus 

Operações Indicadores ambientais (materiais, energia, água, águas 
residuais, resíduos e resíduos perigosos, qualidade do ar) 
Indicadores Econômicos 

Ensino Acesso à Instituição de Ensino 
Desempenho dos Alunos  
Currículo  
Qualidade dos cursos com conteúdo em sustentabilidade 

Pesquisa Projetos de investigação  
Publicações  
Comunidade Acadêmica e a investigação na sustentabilidade 

Extensão Impactos econômicos da Instituição  
Graduados pela Instituição  
Projetos de sustentabilidade envolvendo a comunidade 

Fonte: Madeira, 2008. 

 

Em trabalho recente, Santos (2020) ao propor em sua tese a Integração da 

Sustentabilidade nas Dimensões do Sistema Universitário para o Instituto Federal 

de Santa Catarina (IFSC) observou que a dimensão Avaliação e elaboração de 

relatório de sustentabilidade é a única dimensão que não foi integrada ao 

programa de gestão da sustentabilidade do IFSC. Segundo a autora, o programa 

IFSC Sustentável e o PLS preveem tais ações, mas não o realizam, e deste modo, 

a instituição torna-as carente de dados para análise e melhoria contínua. 

Por se tratar de um Instituto Federal, o programa IFSC sustentável é 

relevante para essa pesquisa, bem como as conclusões da autora sobre a sua 

aplicação naquela instituição. De forma geral, o programa é composto por 7 (sete) 

etapas, como apresentado na Figura 7. 
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Figura 7 - Etapas do programa IFSC sustentável 

 

Fonte: Santos, 2020. 

 

O referido trabalho não propõe indicadores de sustentabilidade, no entanto 

ele traz como contribuição um profundo estudo sobre os óbices do programa IFSC 

sustentável, apontando os motivos e as ações que contrariam a literatura e 

acarretaram em prejuízo ao atendimento dos objetivos propostos, entre os 

principais destacam-se: falta de compromisso da alta administração, falta de 

avaliação consistente e falta de relatórios sobre o desempenho da organização 

(SANTOS, 2020). 

Por fim, além das citadas anteriormente, se apresentam ainda outras 

pesquisas relevantes no cenário proposto que demonstram a pulsante busca por 

ações que tornem as IES passíveis de análise e divulgação do comportamento 

desta referentes à sustentabilidade. Algumas dessas pesquisas e seus resultados 

sintetizados podem ser observadas no Quadro 12. 

 

Quadro 12 - Pesquisas de Interesse sobre sustentabilidade em IES 

Pesquisadores Proposta Resultados 

 
 

Propor um modelo de 
avaliação da 

Resultou no Modelo de Avaliação de 
Sustentabilidade Socioambiental 
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Freitas (2013). sustentabilidade em 
Instituições de Ensino 
Públicas Federais, 
baseando-se em sistemas 
contábeis gerenciais de 
avaliação e evidenciação. 

(MASS) para Unidades da Rede 
Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica.  Utilizaram os 
instrumentos contábeis, A3P e 
outros ligados a sustentabilidade.  

Velásquez et al. 
(2006). 

Criar um modelo de gestão 
abrangente para uma 
universidade sustentável. 

Quatro fases de um processo de 
gestão estratégica: 

• O desenvolvimento de uma visão 
de sustentabilidade para a 
universidade;  

• A missão;  

• A criação de políticas, metas e 
objetivos;  

• Estratégias de sustentabilidade. 

Guerra et al. 
(2016). 

Desenvolver um mapa 
estratégico para a 
implementação e 
monitoramento de 
programas de educação 
ambiental, utilizando o 
Balanced Scorecard, voltado 
a universidades. 

O mapa estratégico contemplou 
cinco dimensões, são elas:  

• Desenvolvimento sustentável;  

• Educação ambiental;  

• Processo de ensino e gestão 
ambiental;  

• Aprendizagem e crescimento 
ambiental; e  

• Responsabilidade econômica e 
financeira. 

 

Boca Santa e 
Pfitscher (2017) 

Propor um modelo de 
avaliação da 
sustentabilidade 
socioambiental para 
edifícios sustentáveis de IES 
Públicas Federais. 

Modelo de Avaliação Gerencial para 
Edifício Sustentável – MAGESTAL. 
Uma lista de verificação composta 
por 10 critérios, 19 subcritérios e 89 
questões, voltadas a edificações 
sustentáveis em todo seu ciclo de 
vida. Como resposta para as 
questões tem-se as opções SIM, 
NÃO e não se aplica (NA). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.1.1  Análise das práticas sustentáveis do IFMT - Campus Confresa 

 

Tauchen (2007) propõe a existência de duas correntes de pensamento 

quanto ao papel das instituições de ensino frente ao desenvolvimento sustentável. 

A primeira preconiza o caráter educador, como fontes propagadoras de 

conhecimento, com responsabilidade na formação dos futuros gestores, 

propensos a tomadas de decisões relativas à sustentabilidade. A outra corrente 

evidencia as ações referentes à sustentabilidade praticada nas instituições de 

ensino superior, considerando seu papel multiplicador na busca de novas 

possibilidades para resolução de problemas concretos da sociedade. 
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Buscando atender os preceitos de Tauchen, esta etapa da pesquisa buscou 

mapear as atividades do IFMT – Campus Confresa, tanto as que englobam 

Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como as atividades relacionadas à gestão do 

campus que vinculam relação com a sustentabilidade. 

Os ofícios enviados aos departamentos da instituição buscavam, 

prioritariamente, informações sobre o acompanhamento das atividades 

administrativas segundo as diretrizes da A3P. Cada eixo temático da A3P e seus 

respectivos indicadores foram utilizados para formular os ofícios e, conforme as 

respostas obtidas foi possível verificar que o Campus Confresa do IFMT não faz 

uso das diretrizes para o acompanhamento de suas atividades e não é cadastrada 

no portal do MMA para adesão ao A3P. 

Não apenas o Campus Confresa não possui essa adesão, como nenhuma 

outra unidade do IFMT. No portal do A3P (2021), é possível verificar que apenas 

7 (sete) Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são cadastrados 

como instituições parceiras, algumas cadastradas como o Instituto Federal do 

estado e, em outros casos, apenas determinado campus, que pode ser observado 

no Quadro 13.  

 

Quadro 13 - Institutos Federais Listados como Instituições Parceiras 

da A3P 

Instituto Federal Cidade  UF 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Catarinense (Campus Brusque) 

Brusque SC 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Brasília – IFB 

Brasília DF 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Espírito Santo (Campus Guarapari) 

Guarapari ES 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Piauí (Campus Floriano) 

Floriano PI 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio de Janeiro – IFRJ 

Rio de Janeiro RJ 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS 

Pouso Alegre MG 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Goiano 

Goiânia GO 

Fonte: Adaptado do Portal A3P, 2021.  
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É pertinente observar que apenas a região norte não apresenta nenhum 

Instituto Federal cadastrado ao portal, mas, de todo modo, a adesão é baixa, 

conforme apresenta o Quadro 13, são 4 (quatro) Institutos Federais cadastrados 

e 3 (três) campi isolados à instituição ao qual são vinculados. 

Para se ter dimensão, o Ministério da Educação destaca que Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica é composta por 38 Institutos 

Federais, 2 (dois) centros federais de Educação Tecnológica, o Colégio Pedro II 

e escolas técnicas vinculadas às universidades federais. No total, as instituições 

se subdividem em mais de 650 unidades, entre campi e unidades administrativas 

em diversas cidades em todos os Estados e no Distrito Federal (BRASIL – MEC, 

2020).  

Voltando o foco para o Campus Confresa, foi possível verificar que nenhum 

relatório de sustentabilidade é realizado, nem mesmo o relatório semestral do 

PSL, instrumento obrigatório, é divulgado em sua página na internet, entretanto, 

o PLS foi elaborado e aprovado em outubro de 2018, e, entre outras providencias, 

define que: 

O campus Confresa deste IFMT está em fase de implantação de 
diversas ações sustentáveis em atenção a este Plano de Logística 
Sustentável e em razão disso elaborará ciclicamente, por meio da 
Comissão Permanente de Sustentabilidade, seu diagnóstico (PLS 
Campus Confresa, p.07, 2018). 
 

A atual comissão permanente de sustentabilidade do campus, por sua vez, 

foi instituída em 26/10/2018, e não apresentou atividades durante o decorrer desta 

pesquisa. 

As atividades descritas nesse tópico, em relação à atuação do Campus 

Confresa, frente à sustentabilidade, serão divididas conforme A3P, utilizando os 

eixos temáticos: Uso racional dos recursos naturais e bens públicos; Gestão 

adequada dos resíduos; Melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho; 

Sensibilização e capacitação dos servidores; Contratações públicas sustentáveis; 

Construções, Reformas e Ampliações Sustentáveis. 

Ainda, conforme trabalho proposto por Madeira (2008) será abordado 

aspectos sobre a: Comunidade Acadêmica; Ensino, Pesquisa e Extensão. O item 

“operações” proposto pela autora já se encontra contemplado nos eixos temáticos 

da A3P. Por fim, será agregando o aspecto Assistência Estudantil, que remete a 

característica própria de um Instituto Federal de Educação.  
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• Uso Racional dos Recursos Naturais e Bens Públicos 

No tocante à redução do consumo de energia, esse é um aspecto 

priorizado pela atuação gestão do Campus, inclusive no PLS recebeu destaque. 

Os pontos apontados pelo documento fazem referência ao racionamento do uso 

de aparelhos de ar-condicionado, lâmpadas eficientes, sensores de presença em 

lugares de pouco fluxo, entre outros. O ar-condicionado é o maior consumidor de 

energia do campus, visto que em todas as salas de aula contam com duas 

unidades de grande potência, assim como há a presença de ao menos um em 

cada departamento e em lugares de uso público.  

O clima da região de Confresa é muito quente, mesmo no período chuvoso, 

e o uso dos aparelhos de ar-condicionado se dão de forma quase ininterrupta 

durante os 3 (três) turnos de aula. Segundo resposta da gestão, pretende-se 

instalar um sistema automático de acionamento, organizado conforme quadro de 

aula, já que atualmente os discentes, principalmente dos blocos de nível médio 

fazem uso e manuseio irregular prejudicando também a vida útil dos aparelhos. 

Na unidade Confresa do IFMT, no final de 2017, foi realizada a instalação 

de uma usina fotovoltaica com capacidade de geração de 70 KVA de energia, 

o projeto foi pioneiro na região e proporciona a economia de aproximadamente R$ 

9 mil reais por mês. Segundo o IFMT – Campus Confresa (2017) “Além do 

benefício econômico, a instalação da usina reafirma na prática o compromisso 

institucional do IFMT para o desenvolvimento pautado na sustentabilidade dos 

recursos naturais e com menor potencial nocivo ao meio ambiente”. Na Figura 8, 

é possível verificar a disposição das placas no Campus Confresa. 
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Figura 8 - Usina Fotovoltaica instalada sobre os prédios da 

Biblioteca e Prefeitura do IFMT - Campus Confresa 

 
Fonte: IFMT Campus Confresa, 2017. 

 

Em relação ao assunto água, no Campus Confresa, são duas frentes que 

devem ser verificadas. No período de estiagem, que dura em média seis meses, 

o campus lida com a falta de água, já que o abastecimento da instituição é feito 

totalmente por poços artesianos, e a água é utilizada para consumo humano e dos 

animais, para o restaurante, para a limpeza e para irrigação. Enquanto no período 

chuvoso, o volume de água é tão grande que inviabiliza algumas atividades no 

campo ou até mesmo invade as salas de aula. 

O ofício enviado ao setor responsável pela manutenção e abastecimento 

de água não obteve resposta formal, mas, em visita in loco ao setor, a situação 

descrita acima foi relatada, assim como foi reportado que não há controle do 

volume consumido, a bomba é ligada todos os dias e nos períodos mais quentes 

e seco, ocasionalmente é necessário ligá-la mais vezes.  

Não é realizado reaproveitamento e nem o reuso de água, e o excesso de 

água no período chuvoso não é armazenado para o período de estiagem. Silva 

(2017) em sua dissertação descreve a dificuldade quanto à obtenção de água no 

IFMT – Campus Confresa, e propõe como alternativa, para solucionar esse 
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problema, a tecnologia social dos lagos de múltiplo uso (também chamados de 

lagos lonados, ou popularmente, de barraginha). O professor Silva iniciou o 

projeto no Campus Confresa, mas com a remoção do servidor para outro campus 

o projeto ficou estacionado com grande parte já executada. 

O consumo de papel para a realidade escolar também é demasiadamente 

alto. O PLS estabelece regras de impressão mais eficiente, reduzindo o consumo 

de tinta e de papel propriamente e prevê a descontinuidade do uso do papel 

reciclado, afirmando que o mesmo consome maior volume de tinta para impressão 

e danificam as impressoras. Segundo o departamento responsável pelo 

almoxarifado e patrimônio, são consumidos em média 50 resmas por mês quando 

a instituição está em período letivo. 

O Campus Confresa é o mais distante da reitoria em Cuiabá, seu raio de 

atuação é vasto, demandando grandes trajetos, por isso o PLS do Campus 

Confresa prevê otimizar o deslocamento de veículos, realizando o máximo de 

atividades por viagem, impactando positivamente no consumo de combustível 

com a implantação de viagens compartilhadas. Todos os custos de manutenção 

da frota e de uso de combustível são acompanhados por sistema próprio para 

esta finalidade. 

Para o uso de copos descartáveis e passagens aéreas, previsto nos 

indicadores deste eixo temático, os números são ínfimos, o que não resultou em 

uma preocupação na elaboração do PLS e o mesmo não aborda as temáticas. 

 

• Gestão Adequada dos Resíduos 

Em relação aos resíduos, o Departamento de Patrimônio, em resposta ao 

ofício, informou que o setor não possui informações a respeito de reciclagem de 

papel, plástico ou papelão. Em relação especificadamente aos toners, em junho 

de 2017, eles foram descartados como sucata de Resíduos Tecnológicos na 

quantidade de 105 kg de Resíduos Classe I (toner e cartuchos jato de tinta), e 

desde então estão sendo estocados para leilão. 

O responsável pelo setor, afirma não possui informações a respeito de 

descarte de pilhas ou baterias. Já o descarte de computadores, impressora, 

aparelho telefônico ou fax, são realizados seguindo o decreto nº 99.658 de 30 de 

outubro de 1990 que regula o desfazimento de material.   
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A cerca da coleta seletiva, por todo campus, em diversos ambientes, 

existem lixeiras coloridas identificando o tipo de material a ser descartado, 

entretanto, como não há o serviço de coleta seletiva na cidade e nem cooperativas 

de reciclagem, todo o lixo acaba tendo a mesma destinação.  

O campus não possui Plano de Gestão de resíduos. Os resíduos 

laboratoriais são neutralizados antes de serem descartados no lixo comum ou pelo 

esgoto. 

 

• Licitações Sustentáveis 

A cerca deste tema, o setor responsável pelas licitações informou que o 

IFMT recomenda e incentiva as compras públicas de forma compartilhada. 

Salientou ainda, que os materiais e equipamentos estão gradativamente sendo 

substituídos por outros mais eficientes e menos nocivos ao meio ambiente, 

conforme orçamento e vida útil. 

 

• Qualidade de Vida no Trabalho 

No Campus Confresa, há um núcleo responsável pelo atendimento à 

qualidade de vida no trabalho e outro voltado ao atendimento de pessoas com 

necessidades especiais, que engloba a acessibilidade (tanto para alunos, como 

servidores e terceirizados). 

Em resposta às solicitações enviadas via ofício, os responsáveis 

comentaram que os núcleos restam relativamente inertes quanto sua atuação, 

devido ao grande volume de atribuições dos membros em outras portarias. 

O responsável pelo núcleo voltado ao atendimento de pessoas com 

necessidades especiais destaca que estão trabalhando com o viés de 

acessibilidade atitudinal, visto que o campus está realizando suas atividades 

remotamente por conta da pandemia do coronavírus. Quanto a acessibilidade 

arquitetônica, um grande estudo foi feito, pela antiga composição de membros do 

núcleo, para verificar quais adequações deveriam ser alcançadas, e até o 

presente momento não foram realizados os ajustes propostos. 

• Sensibilização e Capacitação 

Devido à ausência de programas relativos à sustentabilidade, não há 

nenhum indicador atendido nesta dimensão. O ofício enviado foi respondido pelo 
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responsável pela Coordenação de Gestão de Pessoas, e em todos os itens 

elencados a resposta foi negativa sobre ações de sensibilização e capacitação. 

 

• Construções, Reformas e Ampliações Sustentáveis 

Ao analisar os últimos contratos, projetos básicos e atas de tomada de 

preço disponibilizados pelo IFMT - Campus Confresa (2020) sobre a diretriz 

apontada, foi possível verificar que os referidos documentos exigem da empresa 

contratada regularidade com o ministério do trabalho e compromisso com o 

colaborador contratado por ela. No projeto básico, é incluído as adequações para 

PNE (Pessoa com Necessidades Especiais) e área de circulação.  

A instituição destaca que a elaboração de projeto foi realizada com 

exigências e critérios necessários, visando a garantir níveis aceitáveis de conforto, 

funcionalidade, higiene, durabilidade, economia e segurança. Contendo ainda: 

Instalações de condicionadores de ar, equipamentos elétricos e hidráulicos e 

outros sempre voltados a sustentabilidade. 

No item 5.1.6. do projeto básico, para construção de um novo bloco de 

salas de aula, fica estabelecido que sua concepção foi realizada em observância 

aos critérios de sustentabilidade conforme dispõe o Decreto n° 7.746/2020, da Lei 

n°. 12.305 de 2010 e a Instrução Normativa n° 02 de 2014. As medidas que devem 

ser adotadas pela contratada, estabelecidas no projeto, acerca da 

sustentabilidade, são: 

• Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 

• Maior eficiência na utilização de recursos naturais com água e energia; 

• Preferência para materiais, tecnologias e matérias primas de origem 

local; 

• Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 

• Utilização de equipamentos com baixo ruídos/sonorização; 

• Maior geração de emprego, preferencialmente com mão de obra local; 

• Utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros 

originários de manejo florestal sustentável ou de reflorestamento; 

• Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e 

• Origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos 

serviços e nas obras. 
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• Comunidade Acadêmica 

Conforme já informado, segundo dados do IFMT - Campus Confresa 

(2021) conta com 47 docentes, 40 técnicos administrativos e seis professores 

temporários, além dos colaboradores terceirizados. Há no campus Confresa a 

residência estudantil, com 66 vagas para alojamento masculino e 30 para 

alojamento feminino. 

A Plataforma Nilo Peçanha (PNP, 2020), elaborado em 2020 para o ano 

referência 2019, apontava para um quantitativo de 1.303 alunos matriculados. É 

ofertado ensino nas modalidades Ensino Médio integrado ao Ensino Técnico 

(Concomitante e PROEJA), Ensino Superior, Subsequente e Pós-graduação, 

atualmente com 13 cursos distintos (IFMT - Campus Confresa, 2021). 

O raio de atuação abrange todo o território chamado de Baixo Araguaia, 

no Mato Grosso, composto por 15 municípios: Alto Boa Vista, Bom Jesus do 

Araguaia, Canabrava do Norte, Confresa, Luciara, Novo Santo Antônio, Porto 

Alegre do Norte, Querência, Ribeirão Cascalheira, Santa Cruz do Xingu, Santa 

Terezinha, São Félix do Araguaia, São José do Xingu, Serra Nova Dourada e Vila 

Rica, conforme Figura 9. 

 

Figura 9 - Território da Cidadania Baixo Araguaia – MT 

Fonte: CGMA/SDT/MDA, 2015. 

 



80 
 

 
 

Como pode ser observado no mapa, a região faz divisa com os estados do 

Pará e Tocantins, sendo comum receber alunos advindos da região de fronteira 

desses estados. 

Por ter nessa região diversas aldeias indígenas, o público alvo também 

está relacionado à estas comunidades. Segundo Dutra et al. (2018), a presença 

do IFMT Campus Confresa na região, busca contribuir para o fortalecimento da 

manutenção da cultura indígena do povo Apyãwa (Tapirapé). 

 

• Ensino 

A Constituição Federal (CF), de 1988, no inciso VI do § 1º do artigo 225 

determina que o Poder Público deve promover a Educação Ambiental em todos 

os níveis de ensino, pois “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-

lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988). 

Outra ferramenta importante é a Lei 6938/1981, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, na qual aborda a educação ambiental deve ser 

ministrada a todos os níveis de ensino, a fim de capacitar os discentes a 

participação ativa na defesa do meio ambiente, reforçando a importância da 

temática nas Instituições de Ensino (BRASIL, 1981).   

O Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002 e a Lei nº 9.795, de 27 de abril 

de 1999, contribuem com a temática, visto que dispõem especificamente sobre a 

Educação Ambiental (EA) e institui a Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA), como componente essencial e permanente da educação nacional, 

devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades 

do processo educativo (BRASIL, 1999). 

Por fim, temos a Resolução nº 2/2012 que estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental a serem observadas pelos 

sistemas de ensino e suas instituições de Educação Básica e de Educação 

Superior. Segundo a resolução, busca que a concepção de Educação Ambiental 

como integrante do currículo supere a mera distribuição do tema pelos 

componentes curriculares, com a proposta de inserção da Educação Ambiental 
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na formulação, execução e avaliação dos projetos institucionais e pedagógicos 

das instituições de ensino (CNE, 2012). 

No Apêndice A, é possível verificar como o Campus Confresa do IFMT 

aborda a temática da Sustentabilidade ou temas correlatos a Educação Ambiental 

nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs). 

 

• Pesquisa 

 A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPES) do 

IFMT, tem como missão “estimular o desenvolvimento das ações de Pesquisa e 

Inovação de forma participativa buscando o desenvolvimento regional de forma 

sustentável” (IFMT – PROPES, 2018). 

 Segundo dados obtidos da Plataforma Lattes, entre os 39 grupos de 

pesquisa em atividade na rede do IFMT, ao menos 11 deles apresentam relação 

direta com a temática da sustentabilidade, o que prova que a missão da pró-

reitoria tem sido levada adiante na prática cotidiana (IFMT - PROPES, 2021). 

 A pesquisa, no âmbito do IFMT, visa atender o preconizado pela Lei 

11.892/2008 (Lei de criação dos Institutos Federais) em seu art. 7o e o Estatuto 

do IFMT em seu art. 6o, que objetiva “realizar pesquisas aplicadas, estimulando 

o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus 

benefícios à comunidade” (IFMT - PROPES, 2018). 

 Considerando os trabalhos desenvolvidos no IFMT – Campus Confresa, 

através de coordenação própria do campus, vinculada a PROPES, em análise 

aos editais e a pesquisas publicadas no último JENPEX (Jornada de Ensino, 

Pesquisa e Extensão) é possível verificar que o Campus Confresa se dedica, 

sobremaneira, em pesquisas em comunidades locais, agrovilas e aldeias, 

colocando a região e seus sistemas produtivos em ênfase. 

 Prova disso se dá no tema do evento:  III JENPEX – A formação integral 

dos sujeitos da região Araguaia-Xingu. Nesse sentido, os anais do evento, logo 

em sua apresentação, destacam a relevância do evento e da pesquisa para 

comunidade: 

Precisamos incentivar cada vez mais, a disseminação de pesquisas, de 
reflexões curriculares e cotidianas sobre a formação integral das 
pessoas, sobre proclamação da nossa história enquanto povo, dos 
povos indígenas, dos negros, dos pobres, dos posseiros, das mulheres, 
e tantos outros, subalternizados, ora silenciados, ora apresentados 
como alegorias do constructo desse país (LEAO et al, 2019). 
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A pesquisa no Campus Confresa do IFMT está relacionada ao potencial 

produtivo da região, e das lutas da comunidade para ocupação deste território, 

alguns títulos de projetos de pesquisa apresentados no III JENPEX podem ser 

destacados, a saber: Agricultura familiar: alternativa de produção sustentável na 

Associação de Mulheres Camponesas Agroecológicas (AMCAS); Dificuldades na 

produção de leite dos agricultores familiar do projeto de assentamento Mãe Maria 

no município de São Felix do Araguaia-MT; Índice de vegetação e sua relação 

com incêndios florestais na aldeia Urubu-Branco, em Confresa - MT; Os desafios 

de organização da associação de mulheres camponesas agroecológica- AMCA 

de Canabrava do Norte-MT; e Confresa: uma perspectiva histórica a partir de 

manifestações socioculturais. 

 

• Extensão 

A conceituação de extensão é muito íntima aos aspectos relacionados à 

sustentabilidade e pode ser entendida como um processo educativo, cultural e 

científico que atrela o ensino e a pesquisa, se tornando um só. A extensão é ação 

que viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade 

(FORPROEX, 2012). 

Segundo a Pró-reitoria de Extensão (IFMT, 2021), extensão significa 

expandir-se em pontes ou vias de mão dupla que conectam a academia com o 

cotidiano de comunidades, levando algo a algum lugar e trazendo algo deste 

lugar. Dessa forma, o Instituto pode obter conhecimento e/ou ajuda da 

comunidade, obter influências positivas e feedback de suas reais necessidades, 

seus desejos e anseios, e, também, aprender com o conhecimento dessas 

pessoas. 

Entre as políticas da Extensão do IFMT está: Participar de projetos que 

objetivem o desenvolvimento regional sustentável em todas as suas dimensões. 

Nesse sentido, a extensão no IFMT é também um espaço de articulação entre o 

conhecimento e a realidade socioeconômica, cultural e ambiental da região 

(IFMT, 2021). 

Todos os projetos de extensão do IFMT devem estar relacionados a uma 

das áreas temáticas constantes no art. 6º do Regulamento das Ações de Extensão 

do IFMT, aprovado pela Resolução Nº 027/2019, sendo: a) Comunicação; b) 
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Cultura; c) Direitos Humanos e Justiça; d) Educação; e) Meio Ambiente; f) Saúde; 

g) Tecnologia e Produção; e h) Trabalho (PROEX, 2019). 

Em 2019, a Proex apresentou os seguintes resultados: 

• Programas e Projetos de Extensão 

o 10 editais de extensão da reitoria; 

o 03 editais de extensão dos campi; 

o 1º Edital do Programa de Extensão em Desenvolvimento Rural; 

o 3º Edital do Programa de Extensão Teresa de Benguela; 

o 312 projetos submetidos, 219 projetos contemplados, 49 em 

execução, 160 concluídos e 10 cancelados; 

o 419 servidores extensionistas (106 técnicos + 313 docentes); 

o 737 discentes extensionistas; 

o 44 tipos de beneficiários atendidos; 

o 54.715 pessoas alcançadas direta e indiretamente (previsão); 

• Ativa Incubadora de Empresas 

o 04 Núcleos Incubadores criados; 

o 08 Núcleos Incubadores apoiados financeiramente; 

o 16 ideias / empreendimentos pré-incubados; 

o 03 ideias / empreendimentos de mulheres do Programa de Extensão 

Teresa de Benguela pré-incubados 

o 270 mulheres sendo atendidas pelo Programa de Extensão Teresa de 

Benguela (previsão); 

 

Os dados relativos ao ano de 2020 estão incompletos na página da internet, 

considerando que várias atividades foram suspensas ou sofreram adequações 

devido a pandemia do novo Corona Vírus. Inclusive, um edital foi lançado para 

apoio à projetos de extensão em enfrentamento da emergência de saúde pública, 

o combate ao COVID-19, deste edital o projeto do Campus Confresa de produção 

e distribuição de álcool em gel na comunidade, foi um dos aprovados. 

Os projetos de extensão realizados no campus, geralmente são de origem 

de editais da reitoria, ou vinculados a um dos programas da PROEX, também 

sendo apresentados, anualmente, em eventos como a JENPEX. Além das 

atribuições relacionadas a projetos, a Coordenação de Extensão do Campus 
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Confresa também firma convênios com empresas locais, para realização de 

estágios e demais ações relacionadas à relação empresa-instituição. 

 

• Assistência Estudantil 

A Política de Assistência Estudantil (PAES) do IFMT visa contribuir com o 

processo de inclusão de grupos sociais historicamente excluídos do acesso ao 

sistema educacional brasileiro. A PAES se caracteriza por um conjunto de auxílio 

aos estudantes, regularmente matriculados no IFMT - Campus Confresa que 

estejam em vulnerabilidade socioeconômica e visa promover a igualdade nas 

condições de acesso, permanência e êxito na conclusão dos cursos nos diferentes 

níveis de ensino (IFMT CONFRESA, 2021). 

Para o ano de 2021, a PAES do campus lançou 3 (três) editais de 

assistência estudantil. Sendo um deles o Auxílio Permanência PROEJA, que se 

refere a uma ajuda de custo de R$400,00, para o discente utilizar para ajudar a 

custear suas necessidades como alimentação, moradia e internet durante seu 

processo de formação, desde que comprove a vulnerabilidade e esteja dentro do 

limite orçamentário da instituição (IFMT CONFRESA, 2021). 

Um segundo edital foi lançado com 60 vagas, com auxílio permanência no 

mesmo valor, para estudantes de outros cursos da instituição, (exceto o PROEJA, 

atendido em edital específico) e, como no primeiro, com vistas à promoção do 

desenvolvimento humano, apoio à formação acadêmica e garantia da 

permanência e êxito. O último, no mesmo valor que os anteriores, visa oferecer 

auxílio emergencial para apoio digital às atividades remotas durante o período de 

suspensão das atividades escolares presenciais em decorrência da pandemia da 

COVID-19 (IFMT CONFRESA, 2021). 

Em análise aos editais de anos anteriores, observa-se que quando as 

atividades escolares estavam normalmente ocorrendo, de forma presencial, a 

Comissão Permanente de Assistência Estudantil realizava outras modalidades de 

assistencialismo, como a moradia no campus, que garantia, além da acomodação 

nos quartos a gratuidade na alimentação do restaurante para os discentes em 

situação de vulnerabilidade que não residiam em Confresa. Além disso, bolsas de 

monitoria de disciplinas, de alojamento e do restaurante eram ofertadas.  
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A assistência estudantil prestada pelo IFMT garante a comunidade acesso 

à educação de qualidade, numa região distante de grandes centros, fator que 

possibilita a permanência e êxito na instituição (IFMT CONFRESA, 2021). 

Ao concluir o exame as ações do campus, considerando todos os fatores 

abordados, é possível perceber que o Campus Confresa tem algumas práticas 

aliadas da sustentabilidade em todos os seus eixos de atuação, entretanto, ainda 

carece de controle de suas ações, a fim de possibilitar um mapeamento dos 

pontos de melhoria e a identificação de suas inadequações. 

Muitos dados foram obtidos acessando diversas fontes internas e, 

facilitados em alguns casos, devido a autora pertencer ao quadro efetivo da 

instituição. As práticas não são reportadas a sociedade em um documento 

compilado e muitos dados acessados pelo portal do campus na internet são 

desatualizados e de difícil localização. 

O campus não utiliza a seu favor a promoção dos atos que levam benefícios 

à comunidade e, por não ter uma ferramenta de avaliação e acompanhamento 

das práticas sustentáveis, pode negligenciar ou até mesmo desconhecer 

potenciais ações positivas para o tema. 
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5. PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

Após completas as etapas anteriores, é possível aferir que a proposta de 

solução deve ir de encontro com as individualidades e características das 

demandas da instituição de ensino objeto da pesquisa. O produto final desta 

dissertação precisa ser capaz de engajar a unidade, de forma sistêmica, para 

alcançar uma gestão cada vez mais sustentável. 

Por entender que o processo deve ser contínuo, a gestão sustentável deve 

se tornar incorporada as ações diárias, mudando gradativamente o agir dos atores 

envolvidos com o tema. 

Para propor a construção desta cultura sustentável na organização de 

estudo, ainda se faz necessário compreender algumas premissas. Neste sentido, 

o presente Capítulo está dividido da seguinte forma: Contribuições do Grupo 

Focal, Avaliação em Sustentabilidade, Análise e Seleção dos Indicadores e 

Validação. 

 

5.1 Contribuições do Grupo Focal 

 

Como abordado anteriormente, os grupos focais têm potencial para 

construir coletivamente ideias e significados. Neste sentido, um grupo focal foi 

montado com os integrantes da Comissão Interna de Sustentabilidade da unidade 

de ensino. Convém destacar que a equipe é multidisciplinar e desempenha outras 

várias funções dentro da instituição.  

Uma das ferramentas que pode ser utilizada dentro do grupo focal e 

escolhida para a primeira atividade foi o brainstorming, que em tradução livre do 

inglês significa tempestade de ideias. A ferramenta consiste na reunião de 

indivíduos em grupos, com o propósito de encontrar solução para algum 

problema. As ideias são lançadas e detalhadas sem inibições, onde busca-se a 

diversidade de opiniões e contribui para o desenvolvimento das equipes 

(SOARES E BRITO, 2014). 

O objetivo inicial foi de levantar as principais demandas relacionadas ao 

tema sustentabilidade no IFMT - Campus Confresa, e de construir, com os 

membros do grupo focal, os pontos críticos e importantes em sustentabilidade no 

campus, para posterior construção da Matriz de Materialidade. Neste sentido, o 
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brainstorming foi proposto, oportunizando aos membros do grupo de foco interagir 

e fazer trocas de experiências. 

A sessão foi mediada pela autora da pesquisa e obteve-se uma relação de 

nove ações, as quais posteriormente foram analisadas e ranqueadas a fim de 

identificar quais eram mais urgentes à instituição. A votação ocorreu de forma 

simples e direta, onde cada membro poderia escolher apenas uma opção em 

detrimento de outras. 

Os temas escolhidos pelos membros do grupo de foco e o ranqueamento 

das opções, podem ser observados no Quadro 14.  

 

Quadro 14 - Principais Problemas em Sustentabilidade do IFMT - 

Campus Confresa 

Situação Votos 

Conseguir concretizar a feira Agroecológica (realizada no campus, 
incentivando a economia solidária, práticas de empreendedorismo 
e saúde). 1 

Abordar práticas sustentáveis em eventos abordados no campus. 0 

Construir de um Biodigestor (seguindo modelo sustentável). 0 

Propor Minicursos periódicos (a cada 90 dias) atendendo o público 
externo. 0 

Falta de água em períodos secos e falta de drenagem e 
armazenamento em períodos de chuvas. 3 

Consumo de Energia (Buscar práticas que levem à economia). 2 

Falta de informação sobre uso dos recursos - Transparência. 0 

Arborização do campus - Paisagismo e Iluminação. 1 

Barraginha. 0 

Fonte: Elaboração Própria 

Durante a reunião, os membros apontaram que a problemática relacionada 

à água poderia ser entendida como a mais relevante para o momento. Destaca-

se que o clima da região, que se caracteriza por apresentar uma estação chuvosa 

e outra estação seca, ambas de aproximadamente 6 (seis) meses, foi 

determinante para escolha do grupo. Segundo abordagem de um dos 

componentes, devido ao longo período de estiagem, comum em vegetações do 

cerrado, as criações e produções agrícolas demandam mais cuidado, devido ao 
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déficit hídrico, e seria preciso adotar medidas para o armazenamento de água 

durante o período chuvoso. 

Essa abordagem implicou na reflexão de que a água também é utilizada 

para uso e consumo pelos residentes, demais estudantes, servidores, 

colaboradores, etc., para o preparo de alimentos e para a limpeza. Como todos 

são afetados, seria necessário pensar em propostas para o problema no uso 

consciente do recurso. 

Quanto a temática consumo de energia, um dos servidores mencionou um 

projeto de postes solares e ecológicos, que poderia, inclusive, além de reduzir o 

consumo, sanar outra demanda do campus, ligada a falta de iluminação entre as 

estruturas prediais e nos setores de produção. 

Outras proposições, como arborizar o campus, e juntamente ao projeto de 

paisagismo, adequar a iluminação ou a construção de um Biodigestor foram 

surgindo a partir das primeiras colocações, e, assim, o brainstorming possibilitou 

a escolha de 9 (nove) temas vistos como prioritários ao grupo focal. 

Em outro encontro, com a proposta de verificar se o posicionamento dos 

membros frente a sustentabilidade do campus se mantinha igual, e também para 

adequar à abordagem da matriz de materialidade, novamente o grupo de foco foi 

acionado. 

Segundo o GRI (2014), o principal objetivo da matriz de materialidade é 

definir os temas que importam para a empresa e seus stakeholders. Para tal, os 

padrões internacionais e auditáveis recomendados pela metodologia de AA1000 

são amplamente utilizados. 

O AA1000AP (2018) é um quadro internacionalmente aceito, baseado em 

princípios, que orienta as organizações por identificação, priorização e resposta 

aos desafios de sustentabilidade, e objetiva melhorar o desempenho a longo 

prazo (ACCOUNTABILITY, 2021). 

Neste contexto, o AccountAbility determina que existem três abordagens 

ideais para a definição dos temas materiais, são elas: Benchmarking de 

Sustentabilidade, Engajamento de Stakeholders e Análise de Mídia. A 

metodologia utilizada para o Grupo de Foco buscou utilizar as três formas de 

abordagem ideais ao tema, objetivando compreender a ferramenta que se 

pretende recomendar como parte da solução para o problema verificado. 
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Neste segundo momento, devido às limitações de segurança provocadas 

pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), foi realizado o levantamento com 

a utilização de formulários eletrônicos. O formulário elaborado por meio do Google 

Forms foi enviado aos membros do grupo focal e ao gestor da unidade, e continha 

as seguintes questões:  

 

1 Diante dos temas apresentados, selecione aqueles que apresentam 

maior relevância à sustentabilidade no campus; 

2 Contribua com pelo menos um tema que ainda não foi apresentado 

nesse questionário; e 

3 Analise a missão, visão e valores do IFMT e escolha o tema (entre 

os temas propostos ou sugeridos anteriormente) que, na sua perspectiva pessoal, 

é o mais importante para a sociedade e mais impacta positivamente na vida da 

comunidade escolar”. 

A primeira questão trazia as 9 (nove) opções pré-definidas, baseadas nas 

escolhas propostas pelo próprio grupo e a inclusão da alternativa ensino, pra 

avaliar a percepção destes sobre o tema, que não foi abordado anteriormente. 

Dentre as alternativas, poderiam ser escolhidas quantas o respondente 

quisesse e, ainda, foi oportunizada a sugestão de outro tema. Os resultados 

obtidos pelas escolhas do grupo de foco, e a sugestão de um dos respondentes 

para a criação de um viveiro, podem ser vistos no Quadro 15. 

 
  

Quadro 15 - Respostas do grupo de foco a primeira questão do 

formulário

 
Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas do Grupo Focal. 
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A segunda questão, novamente propunha a abordagem de um novo tema, 

visava instigar ainda mais os componentes do grupo a olharem a fundo a 

instituição e a necessidade de abordagem sustentável no campus, apresentando 

uma resposta categórica. As respostas obtidas pelo grupo focal podem ser 

observadas no Quadro 16. 

 
Quadro 16 - Respostas do grupo de foco a segunda questão do 

formulário 
9 respostas 

Levantamento de animais (anfíbios, repteis, aves...) que vivem na área não 

desmatada e criação de uma trilha ecológica na área não desmatada 

Reciclagem 

Coleta de Água da Chuva para uso no campo de produção 

Otimização dos Recursos Hídricos 

Responsabilidade Social 

Reciclagem 

Economia de Recursos 

Gestão de Resíduos 

Criação de Horta Comunitária 

Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas do Grupo Focal 
 

A última questão foi proposta com o objetivo de levantar um debate em 

relação ao serviço oferecido pelo campus e o impacto que teria os temas de 

sustentabilidade na vida da comunidade escolar. A questão apresentava um link 

que direcionava o participante para a página da Internet que contém Missão, Visão 

e Valores do IFMT, elementos estes observados no Quadro 17.  

Quadro 17 - Missão, Visão e Valores estabelecidos no PDI do IFMT 

MISSÃO DO IFMT "Educar para a vida e para o trabalho" 

VISÃO DO IFMT 

 

Ser uma instituição de excelência na educação profissional e 

tecnológica, qualificando pessoas para o mundo do trabalho e 

para o exercício da cidadania por meio da inovação no ensino, 

na pesquisa e na extensão.” 

VALORES DO 
IFMT 

Ética; Inovação; Legalidade; Transparência; Sustentabilidade; 
Profissionalismo; Comprometimento; e Respeito ao cidadão. 

Fonte: Elaboração própria, adaptado de IFMT, 2021.  
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A questão solicitava a reflexão dos respondentes sobre qual dos temas, 

abordados nas questões anteriores, seria o mais importante para a sociedade e 

poderia trazer mais impactos positivos na comunidade escolar, do ponto de vistas 

dos especialistas que compõem o grupo focal. Os resultados obtidos com a 

questão 3 (três) do formulário estão elencados no Quadro 18. 

 
Quadro 18 - Respostas do grupo de foco a terceira questão do 

formulário 
9 respostas 

Reciclagem. 

Devido a grande quantidade de assentamentos com pequenos produtores rurais, 
os diversos indígenas no município, penso ser de grande importância o estudo de 
formas de geração de energia como os biodigestores, bem como valorizar a 
importância das florestas e a agricultura sustentável, conscientização na preservação 
da fauna que pode ser explorada como fonte de obtenção de recursos financeiros 
através do turismo ecológico. 

Minicursos periódicos para a comunidade. 

Todos devemos economizar energia para diminuir o uso de recursos. 

Cursos periódicos. 

Responsabilidade Social. 

A economia de energia. 

A feira agroecológica. 

Eventos ligados à área. 
Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas do Grupo Focal. 
 

O grupo focal, nesse cenário, representa a comunidade e a forma que 

visualizam as necessidades do Campus Confresa. Um ponto que cabe destaque 

é o tema ensino, o mesmo não foi abordado pelos membros na primeira reunião, 

mas, por ser o principal serviço prestado pela instituição à comunidade, foi inserido 

no formulário, recebendo apenas 1 (um) voto. 

Outro ponto de análise se dá na observação que a questão ambiental 

predomina nas escolhas e afirmações dos participantes, mostrando que o tema 

sustentabilidade, embora presente nos documentos oficiais, como no PDI e nos 

PPC’s, ainda não está amadurecido em suas possibilidades de representação. 

Um formulário com as mesmas questões foi disponibilizado somente ao 

gestor do campus, as respostas obtidas podem ser observadas no Quadro 19. 
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Quadro 19 - Respostas do Gestor do Campus Confresa ao formulário 

QUESTÃO RESPOSTAS 

1 Eventos Relacionados ao Tema (sustentabilidade); 
Problemas associados à falta de água; e 
Economia de Energia. 

2 Economia de água. 

3 Eventos Relacionados ao Tema. 

Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas do gestor. 

 

Através dos resultados obtidos, pelo engajamento da Instituição em relação 

ao impacto positivo na vida da comunidade escolar, pode-se elencar os principais 

temas estabelecidos como de maior e menor relevância material, associado a 

realidade e maturidade do tema sustentabilidade no IFMT - Campus Confresa 

(GRI, 2014). 

Para a elaboração da Matriz de Materialidade demonstrativa do Campus 

Confresa, foi considerado o grupo de foco, neste contexto, como os stakeholders 

da unidade, e o gestor representou o papel institucional.  

Os resultados obtidos, no procedimento de priorização, consideraram a 

frequência que determinado tema apresentou nas respostas do grupo de foco, no 

caso da gestão suas escolhas representam 100% dos valores obtidos. O resultado 

da priorização, conforme orienta o GRI G4 pode ser observado no Quadro 20. 

 

Quadro 20 - Compilação dos resultados obtidos com o formulário 

Procedimentos Temas 

Prioridade de Atuação 
 

• Economia de Energia 

• Reciclagem 

Gerenciar por causa da alta 
relevância para Instituição 

• Problemas associados à falta de água 

• Eventos relacionados ao tema 

Gerenciar por causa da alta 
relevância para os 
Stakeholders 

• Construção de um Biodigestor 
 

Temas a serem colocados 
em pauta posteriormente 

• Criação de Feira Agroecológica 

• Minicursos periódicos para a comunidade 

Ignorar – Não tem 
relevância suficiente para 
entrar na gestão: 
 

• Problemas associados à Drenagem 

• Transparência em uso de recursos financeiros 

• Projeto de Paisagismo 

• Ensino 

• Construção de viveiros 

Fonte: Elaboração Própria 
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Os temas escolhidos pelo grupo focal, nortearam a construção da matriz 

de materialidade, requisito indispensável para elaboração de relatórios que 

seguem o padrão da GRI G4. 

A priorização inclui a redução da lista de temas, elenca as questões de 

sustentabilidade relevantes levantadas durante a fase de "identificação" e cria 

uma lista que inclui o tema mais importante para a organização. O mapa da matriz 

de materialidade classifica os temas com base na sua importância para a empresa 

e a para os stakeholders (FDC, 2016). 

Para entender melhor como funciona a construção de um Mapa para matriz 

de materialidade, artefato que determina o foco para a montagem do nosso 

relatório de sustentabilidade, a Figura 10 é apresentada. 

 
 
Figura 10 - Modelo didático para Mapa da Matriz de Materialidade 

Fonte: Fundação Dom Cabral, 2016. 
 
 

Ao observar os dados obtidos em todos os processos, foi possível definir a 

matriz de materialidade demonstrativa do IFMT - Campus Confresa.  Por essa 

etapa ser fortemente relevante aos relatórios de sustentabilidade no padrão GRI, 

recomenda-se que o campus a desenvolva com a comunidade escolar, e que se 

faça com a mesma periodicidade que o PDI.  A matriz de materialidade pode ser 

observada no Quadro 21. 
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Quadro 21 - Matriz de Materialidade do IFMT – Campus Confresa 

 

Fonte: Elaboração Própria. 
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5.2 Avaliação em Sustentabilidade 

 

As práticas sustentáveis aplicadas à organização impactam na gestão dos 

recursos, pois podem reduzir custos e aumentar o retorno financeiro das 

operações. Neste sentido, as ações sociais, ambientais e financeiras possuem 

uma ligação e objetivos concretos e podem ser uma aliada das organizações 

públicas, especialmente num cenário de recursos escassos e de urgência de se 

preservar e conservar o ambiente que vivemos (LACY et al., 2010). 

Após análise dos resultados obtidos, é possível observar que o IFMT – 

Campus Confresa não se orienta em nenhuma política de aplicação ou 

mensuração da sustentabilidade que promove. Então, é possível que, não utilize 

as ações que executa como benefício, além de não ter a dimensão do impacto 

gerado por essas ações. 

A proposta de solução que visa resolver e adequar a unidade perpassa por 

um questionamento acerca de como mensurar tais práticas. A definição dos 

critérios de avaliação, portanto, é de extrema importância, eles devem ser 

capazes de mensurar diferentes dimensões de forma a aprender a complexidade 

dos fenômenos sociais (GUIMARÃES; FEICHAS, 2009). 

Para auxiliar nessa tarefa, há diferentes tipos de sistemas de 

gerenciamento, neste estudo o direcionamento se dará com base em 3 (três) 

deles, todos desenvolvidos para apurar fatores sustentáveis do ponto de vista 

contábil e/ou de controladoria. Sendo eles: 

• Sistema Contábil Gerencial Ambiental (SICOGEA); 

• Modelo de Avaliação de Sustentabilidade Socioambiental (MASS);  

• Modelo Adaptável de Avaliação da Sustentabilidade (AMAS). 

 

O SICOGEA é um instrumento de gestão ambiental que une contabilidade 

e meio ambiente por meio do controle. O objetivo do sistema é gerar informações 

aos gestores sobre o impacto ambiental de suas ações. O SICOGEA é 

estabelecido com base na porcentagem de respostas obtidas, onde A significa 

“adequado”, D “deficitário” e N/A “não se aplica” (VALE et al, 2019). 
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Segundo Pfitscher (2004), ao realizar um Sistema de Gestão Ambiental ela 

buscava uma ferramenta que desse uma melhor estabilidade e sustentabilidade 

para a organização, pois há que se obter um comprometimento de todos os 

envolvidos. Para tanto, desenvolveu um sistema de princípios em busca de 

vantagens competitivas, organizacionais, entre outras.  

Para Uhlmann (2011), o SICOGEA fornece os cálculos gerais e detalhados 

do índice de sustentabilidade ambiental realizado pela organização de pesquisa e 

devem ser baseados nas respostas às perguntas da lista, conforme segue: 

 

A avaliação é calculada a partir da fórmula seguinte: 

𝑆𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑋100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡õ𝑒𝑠 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡õ𝑒𝑠 𝑁/𝐴
 

 

O MASS, elaborado por Freitas (2013), é modelo que consiste em 12 eixos 

temáticos, divididos nos seguintes grupos: compras, infraestrutura, administração, 

ensino, pesquisa e extensão. Os dados são obtidos a partir das respostas 

atribuídas às questões da lista de verificação (formuladas a partir do A3P). Com 

os resultados da aplicação da fórmula de sustentabilidade definida no SICOGEA, 

pode-se dividir em três graus a sustentabilidade, como mostra o Quadro 22. 

 

Quadro 22 - Avaliação da sustentabilidade e desempenho ambiental  

Resultado Graus de 

Sustentabilidade 

Desempenho: controle, incentivo, estratégia 

competitiva. 

Inferior a 50% Deficitário Fraco: Causa danos ao meio que está inserido.  

Entre 51% a 

70% 

Regular Médio: Atende a legislação apenas. 

Mais de 71% Adequado Alto:  Melhora a qualidade ambiental por meio da 

produção ecológica e prevenção da poluição 

Fonte: Adaptado de Freitas, 2013. 

 

Ao final da fase de investigação e mensuração, caso o resultado obtido seja 

considerado deficitário, poderão ser propostas e executadas melhorias nestas 

atividades deficitárias (PFITSCHER, 2014). 

O trabalho de Freitas (2013) traz o MASS voltado para Instituições Federais 

de Ensino Superior (IFES) e propõem uma listagem com 231 elementos 
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interrogativos para analisar a sustentabilidade do campus universitário. O MASS 

é uma proposta semelhante a apresentada nesta dissertação, entretanto, voltada 

mais para a área contábil de controladoria, conforme Quadro 23. 

 

Quadro 23 - Eixos e Grupos propostos pelo MASS 

1 – Eixo Fornecedores/ Grupo Compras/ Dimensão Gestão 

2 – Eixo Compras/ Grupo Compras/ Dimensão Gestão 

3 – Eixo Instalações e Equipamentos/ Grupo Infraestrutura/ Dimensão Gestão 

4 – Eixo Atendimento à Comunidade/ Grupo Administração/ Dimensão Gestão 

5 – Eixo Recursos Humanos/ Grupo Administração/ Dimensão Gestão 

6 – Eixo Responsabilidade Socioambiental/ Grupo Adm./ Dimensão Gestão 

7 – Eixo Planejamento e Estratégia/ Grupo Administração/ Dimensão Gestão 

8 – Eixo Contabilidade/ Grupo Administração/ Dimensão Gestão 

9 – Eixo Auditoria e Governança/ Grupo Administração/ Dimensão Gestão 

10 – Eixo e Grupo Ensino/ Dimensão Prestação de Serviço 

11 – Eixo e Grupo Pesquisa/ Dimensão Prestação de Serviço 

12 – Eixo e Grupo Extensão/ Dimensão Prestação de Serviço 

Fonte: Freitas, 2013. 

 

O MASS considera A3P na sua construção, sendo um sistema bem 

completo para o fim que se destina. O modelo propõe a adoção de cenários, a 

partir do julgamento realizado por software e a partir das necessidades e 

alinhamento estratégico da instituição, resultando na proposição de um plano de 

gestão. 

Por fim, o AMAS (do inglês, Adaptive Model of Sustainability Assessment) 

baseia-se em uma estrutura flexível que pode ser continuamente melhorada e 

ajustada em uma escala mais ampla para facilitar o processo de avaliação, 

inclusive para instituições de ensino superior que estão implementando a 

sustentabilidade (GOMEZ et al., 2015) 

A lista final de indicadores prováveis para o cálculo é obtida, pela 

priorização dos indicadores, que no caso do AMAS utiliza o Método de Análise 

Hierárquica – AHP de Tomas L. Saaty, entretanto, nesta pesquisa optamos pela 

utilização da Matriz de Materialidade. 

 O AMAS foi escolhido para compor essa proposta pois, segundo Gomez 

et al. (2015), possui transparência metodológica, permite a comparação entre 
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instituições e atribuí pesos aos indicadores através de um ranqueamento em 4 

(quatro) etapas. Neste contexto, o método para criar um modelo adaptável será o 

fator chave na utilização do AMAS, conforme apresentado na Figura 11. 

 

Figura 11 - Os quatro passos do AMAS 

 
Fonte: Adaptado de Gomez et al., 2015. 

 
 

5.2.1 Aplicação da Metodologia Apresentada 

 

Conforme metodologia exposta, a proposta de avaliação em 

sustentabilidade, se dá com uma adaptação aos modelos SICOGEA, MASS e 

AMAS, sendo do primeiro a fórmula de sustentabilidade, do segundo os graus de 

sustentabilidade estruturados e do último, os passos do modelo adaptável. 

A estruturação do problema (Passo 1) proposto por Gomez et al. (2015), 

hierarquiza as métricas utilizadas em 4 (quatro) critérios, conforme a priorização 

estabelecida na metodologia, no caso desta pesquisa a hierarquia para o 

ranqueamento será apenas de 3 (três) critérios, sendo eles: 

• Itens Prioritários (Itens estabelecidos pela matriz de materialidade, 

conforme GRI G4);  

• Itens Obrigatórios (Itens que englobem o de conteúdo mínimo 

normatizado pela IN10/2012 – PLS);  

• Itens Plurais (Itens diversos, demais indicadores disponíveis). 

 

Para a construção dos critérios de pesos (Passo 2), aos itens 

hierarquizados no passo anterior será atribuído um valor, conforme Figura 12. 
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Figura 12 - Atribuição dos Critérios de Pesos aos Itens Hierarquizados 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 
No passo 3, regular de acordo com o contexto, para a fórmula apresentada 

através da metodologia SICOGEA, ajustes adequados à atribuição de pesos 

precisam ser realizados, reafirmando que A significa “adequado”, D “deficitário” e 

N/A “não se aplica”. 

 

Antes da aplicação na fórmula, é necessária a conversão pelos pesos para 

as questões A e D, nos 3 (três) critérios apresentados, conforme demonstra a 

Tabela 4. 

  

Tabela 4 - Cálculo Prévio à Aplicação da Fórmula de Sustentabilidade 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Já para a aplicação da equação, partindo do pressuposto que o divisor é: 

Critério  Peso Equação A Equação B 

Itens Prioritários 3 
A x 3 =  

 D X 3 = 

Itens Obrigatórios 2 
A x 2 =  

 D X 2 = 

Itens Plurais 1 
A =  

 D = 

TOTAL  ∑ A = ∑ D= 
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1

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡õ𝑒𝑠 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡õ𝑒𝑠 𝑁/𝐴
 

 

É o mesmo que afirmar que: 

1

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡õ𝑒𝑠 𝐴 +  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡õ𝑒𝑠 𝐷
 

 

Nesse sentido, a fórmula a ser utilizada nessa Equação é: 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑋100

∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡õ𝑒𝑠 𝐴 + ∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡õ𝑒𝑠 𝐷
 

 

 

Outra regulação ao contexto proposto é quanto aos graus de 

sustentabilidade estruturados por Freitas (2013). A ideia é de criar mais 2 (dois) 

graus além dos estabelecidos pelo autor, pois, por se tratar da análise qualitativa, 

o intervalo muito amplo, pode desprestigiar ações e categorizar a instituição em 

um nível mais baixo. Neste sentido, o valor de sustentabilidade encontrado, pode 

ser categorizado conforme Quadro 24. 

 

Quadro 24 - Graus de Sustentabilidade Propostos 
Resultado Graus de 

Sustentabilidade 

Desempenho: controle, incentivo, 

estratégia competitiva. 

Inferior a 20% Não se aplica  Inexiste: não existe ações para minimizar e 

avaliar os impactos.  

Entre 21% a 40% Deficitário Fraco: Causa danos ao meio que está 

inserido. 

Entre 41% a 60% Regular Médio: Atende a legislação apenas. 

Entre 61% a 80% Bom  

 

Alto:  Melhora a qualidade ambiental por 

meio da produção ecológica e prevenção da 

poluição 

Mais de 81% Ótimo Exemplar: Pode ser replicado. 

Fonte: Elaboração Própria, adaptado de Freitas 2013. 

 

A última etapa: Calcular e mostrar os resultados, será executado pela 

equipe gestora da unidade que aderir ao modelo proposto por este trabalho, por 
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meio do “Manual para Prática e Avaliação de Sustentabilidade nos Campi dos 

Institutos Federais” presente no Apêndice B. 

 

 

5.3 Análise e Seleção dos Indicadores  

 

Um dos desafios em sustentabilidade é identificar indicadores eficazes no 

fornecimento de dados, que permitam uma análise simplificada do nível 

sustentável de desenvolvimento de uma organização. Esses indicadores devem 

acompanhar as tendências da instituição e ajudar a definir metas de superação 

(POLAZ; TEIXEIRA, 2009). 

O GRI e a A3P são consoantes em alguns aspectos, sendo que o primeiro 

se trata do mais utilizado relatório de sustentabilidade do mundo e o segundo, um 

programa orientativo voltado para realidade da gestão pública sustentável no 

Brasil, como mencionado anteriormente. 

Os indicadores do GRI estão alinhados ao tripé da sustentabilidade 

econômico, ambiental e social, mas, para Lozano (2006), mesmo a ferramenta 

sendo reconhecida pela mensuração da sustentabilidade, não está adequada 

para aplicação nos campi universitários.  

Deste modo, pode-se caracterizar que os indicadores da categoria 

econômica levam em conta os principais impactos econômicos gerados para a 

sociedade como um todo. Na vertente ambiental, também está estruturado o 

impacto no uso de recursos naturais, biológicos e não biológicos (como solo, ar e 

água). Já os aspectos sociais, se referem aos impactos gerados pela organização 

referentes às práticas de trabalho, aos direitos humanos, à sociedade e 

responsabilidade pelos produtos e serviços que oferecem (GRI, 2015). 

A A3P, por sua vez, possui grande afinidade com os eixos mínimos do PLS. 

Os indicadores são considerados, por esta pesquisa, itens obrigatórios para 

adequação da unidade e posterior reporte. Por isto, os indicadores da A3P serão 

utilizados para ajudar a mensurar as ações previstas no PLS da unidade. 

O Art. 8º da IN10 (BRASIL, 2012) estabelece os temas mínimos a serem 

abrangidos, a saber: 

1. Material de consumo (no mínimo papel para impressão, copos 

descartáveis e cartuchos para impressão);  
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2. Energia elétrica;  

3. Água e esgoto;   

4. Coleta seletiva;  

5. Qualidade de vida no ambiente de trabalho; 

6. Compras e contratações sustentáveis (pelo menos, obras, 

equipamentos, serviços de vigilância, de limpeza, de telefonia, de 

processamento de dados, de apoio administrativo e de manutenção 

predial);  

7. Deslocamento de pessoal, considerando todos os meios de transporte. 

 

A IN10 - PLS (BRASIL, 2012), em seu Art. 9° §1º estabelece ainda que, os 

resultados alcançados serão avaliados semestralmente pela comissão gestora, 

utilizando, no mínimo, os indicadores elencados na instrução normativa e, de 

acordo com o §2º devem conter nome, fórmula de cálculo, fonte de dado, 

metodologia de apuração e periodicidade de apuração. 

Considerando as informações supracitadas, a proposta de solução para os 

indicadores deve ser capaz de conciliar os princípios propostos pelo GRI e A3P, 

além de fortalecer, no âmbito sustentável, o controle e a atuação dos objetivos 

propostos pelo PLS da unidade. 

Para entender melhor a importância da seleção dos indicadores, alguns 

autores manifestaram seu julgamento, como Veiga (2010), que afirma que a 

sustentabilidade deve ser monitorada por meio de indicadores físicos bem 

selecionados. Polaz e Teixeira (2009) acrescentam que o uso insuficiente de 

indicadores tornaria o processo ineficaz e causaria confusão na maioria dos 

casos, além de facilitar a manipulação ou má interpretação dos dados. 

Spangenberg (2002), pontua que os indicadores são pilares nas tomadas 

de decisão, e devem: 

• Apresentar sua singularidade; 

• Ser dissociados de situações, aspectos culturais e sociais;  

• Representar fielmente o que se propõe caracterizar;  

• Ser reativos frente às mudanças, como estrutura de controle e sucesso das 

políticas; e,  
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• Se manter inalterado, mesmo que as metodologias sejam alteradas ou 

sofra adequações. 

Campos e Melo (2008) discorrem sobre as vantagens no uso de 

indicadores, para eles os indicadores adequados trazem a disposição para que os 

clientes fiquem satisfeitos; servem técnicas de acompanhamento do processo; 

serve para analisar e tornar possível o aperfeiçoamento de processos e 

atividades, e indica os melhores caminhos capazes de prover as mudanças 

necessárias. 

Por fim, de acordo com Guimarães e Feichas (2009), para que os 

indicadores realmente sirvam como ferramentas de mudança, eles devem ter 

algumas características reconhecíveis: medir diferentes dimensões; envolver a 

sociedade na definição do processo de desenvolvimento; comunicar tendências e 

apoiar o processo de tomada de decisão; e, vincular variáveis, visto que a 

realidade não é linear nem uniforme.  

Considerando todas essas informações, o que se propõe para esta etapa 

é estabelecer um rol de indicadores disponíveis, convergentes com as demandas 

das IFES e que se baseiem, prioritariamente, na A3P e GRI. Entretanto, os 

trabalhos elencados no Capítulo Diagnóstico, voltados para a realidade das IES, 

serão utilizados para compor a Categoria Escolar. 

Como mencionado na etapa anterior, os indicadores foram divididos em 3 

(três) categorias, sendo a segunda delas a de “Itens Obrigatórios”, composta por 

indicadores do PLS e A3P, as demais seguirão os eixos temáticos da A3P, 

incluído, Escolar. 

A Categoria Escolar, por sua vez, é subdividida em Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Ações de Permanência e Êxito, sendo o último uma lacuna verificada 

durante a apuração dos resultados. Os indicadores foram selecionados seguindo 

a concepção dos autores apresentados acima e convertidos em análises 

qualitativas, para se encaixar a metodologia de avaliação proposta e facilitar o 

processo inicial da prática sustentável. 

O rol de indicadores selecionados apresenta-se dividido em Categoria, 

Subcategoria, Indicador, Fonte (do indicador) e a Periodicidade de Apuração. As 

folhas de verificação dos indicadores, separados por categorias, compõem o 

“Manual para Prática e Avaliação de Sustentabilidade nos Campi dos Institutos 

Federais”, presente no Apêndice B. 
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Mesmo que a apuração seja recomendada semestralmente, para controle 

e acompanhamento da ação que abrange o indicador, o Relatório de 

Sustentabilidade gerado a partir da execução do manual proposto, deverá ser 

reportado à sociedade no ano subsequente ao ano de apuração, sendo importante 

que a instituição defina um cronograma. 

Ressalta-se que o modelo é adaptável e novos indicadores podem ser 

inclusos nas listas de checagem, mas o modelo proposto se encaixa ao PDI, que 

é atualizado a cada 4 (quatro) anos, não sendo recomendada a inclusão de novos 

indicadores fora do período planejamento e priorização das ações sustentáveis 

com a participação dos stakeholders. 

 

5.4 Validação  

 

O produto resultado dessa pesquisa foi convertido em um manual que 

busca direcionar a unidade de ensino para as práticas sustentáveis, aliando a 

documentos de renome, pesquisas direcionadas exclusivamente para IES. 

O Manual é bem amplo, mas de simples execução, exige conscientização 

e dedicação de todos os atores envolvidos, prioridade institucional e a percepção 

que a sustentabilidade organizacional é um processo constante de melhoria 

contínua 

As etapas previstas no manual, mesmo sendo desenvolvidas para uma 

unidade do IFMT, pode ser adaptada em qualquer outro campus da rede federal. 

Entretanto, o modelo proposto não visa que essa nota de sustentabilidade seja 

uma métrica comparativa entre as unidades, nesse caso necessitaria de alguma 

forma de auditoria, pois o sistema permite manipulação. 

O objetivo ao aferir uma nota de sustentabilidade é que a unidade melhore 

a cada ano, dentro do seu planejamento e possibilidades. Que as unidades sejam 

parceiras e que os bons modelos de aplicação sejam amplamente divulgados e 

replicados. 

Com o produto da pesquisa consolidado e com o desígnio do manual 

definido, para responder ao último objetivo específico proposto foi preciso validar 

a produção com os possíveis usuários, a equipe de gestão do IFMT – Campus 

Confresa. 



110 
 

 
 

A Validação ocorreu viu formulários do Google, enviadas para a equipe de 

gestão da unidade. O formulário era composto por 4 (quatro) perguntas, a saber: 

 

1. Quanto à abordagem do tema: O manual é claro em sua proposta?  

2. Quanto à metodologia: O manual desenvolve bem os procedimentos para 

avaliação das práticas sustentáveis e construção do relatório? 

3. Quanto à apresentação: O manual traz uma linguagem simples e pode ser 

aplicada por qualquer servidor? 

4. Quais suas sugestões para melhoria do artefato proposto? 

As três primeiras alternativas davam como opção "Sim", "Não" e "Deixa 

dúvidas", já a última questão, obrigatória, deixava aberto para sugestões. 

O formulário obteve 5 (cinco) respondentes, e 100% de aprovação nas 

questões 1, 2 e 3. Quanto à última questão, mesmo obrigatória, foi utilizada para 

registro de "Não tenho sugestões" ou textos similares. 

Com o resultado expresso, pode se afirmar que o artefato foi validado sem 

ressalvas, com membros da equipe de gestão. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este estudo teve como objetivo principal obter um manual que balize a 

produção de relatórios de sustentabilidade para unidades da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica. Com o término deste trabalho, é possível 

afirmar que objetivo foi alcançado, estando o manual desenvolvido, validado e 

disponível para utilização. 

 Visando garantir os resultados esperados na pesquisa, os objetivos 

específicos conduziram para um sequenciamento dos procedimentos, permitido 

conhecimento sobre a temática e ampliando as possibilidades de solução. 

 O primeiro objetivo específico, qual seja: Realizar um diagnóstico das 

práticas socioambientais adotadas pela gestão, como modelo de aplicação, do 

IFMT – Campus Confresa sob a ótica dos eixos temáticos da A3P - foi atendido 

ao realizar consultas a setores, responsáveis, documentos divulgados pela 

instituição e unidade em estudo, o que possibilitou identificar que nenhum dos 

modelos propostos para o estudo, a A3P e o GRI, abordavam as práticas inerentes 

às instituições de ensino, em sua totalidade. 

 Neste ponto, o fechamento do segundo objetivo específico, a saber: 

Verificar quais indicadores são utilizados para mensurar sustentabilidade em 

outras instituições de ensino - trouxe valiosas contribuições, pois permitiu que 

outros estudos, realizados para IES, cobrissem a lacuna deixada pelos modelos 

propostos, além de demonstrar que a tendência em estudos em sustentabilidade 

para estas instituições é crescente, mesmo que de forma tímida. 

 Quanto ao terceiro objetivo específico, que consistia em: Propor um 

procedimento para produzir o relatório de sustentabilidade, inspirado pelo padrão 

GRI, que possa acompanhar as práticas por meio de indicadores - só foi possível 

propor tal procedimento ao realizar as demandas dos anteriores, provando que os 

métodos científicos, mesmo em pesquisas qualitativas, são absolutamente 

necessários. O resultado encontrado na conclusão deste objetivo pode vir a 

facilitar a condução de ações de unidades da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica que desejem implementar uma cultura sustentável no 

seu campus. 

 Já o último objetivo específico, vai além de uma simples validação, a 

aprovação pelos usuários simboliza a devolução para a sociedade, de forma 
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material, dos investimentos feitos em ciência. O artefato proposto pode facilitar e 

incentivar práticas sustentáveis, trazendo benefícios a médio e longo prazo. 

 Para além do discurso, as instituições de ensino devem ser exemplos em 

suas ações, buscando soluções práticas e de baixo custo material e financeiro. 

Neste sentido, o artefato desenvolvido, inicialmente para uma unidade, pode 

ganhar robustez e inspirar a temática em outros campi da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica.  

 O tema sustentabilidade, como eixo integrador, deve ser trabalhado com 

os estudantes a partir de perspectivas, que muitas vezes não se "integram", em 

disciplinas que vão da economia e ecologia à política, da ética e sociologia à 

química, etc. Além disso, os docentes devem ser periodicamente capacitados 

sobre o assunto, gerando mudanças gradativas na formação dos discentes e, 

consequentemente, em suas atuações profissionais. 

 Ressalva-se que é na gestão e nas ações administrativas que os resultados 

de curto prazo são mais evidentes. Com os estudos realizados, foi possível 

observar que a maioria deles pontua o compromisso e incentivo dos gestores para 

que a sustentabilidade se torne prática nas instituições. 

 

6.1 Limitações da Pesquisa 

 

 Esta pesquisa buscou diagnosticar como atua uma unidade da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica, em Mato Grosso, no tocante as 

ações de sustentabilidade, observando os óbices para, então, propor uma solução 

capaz de mitigar as disfunções encontradas. 

 Foi observado que as atividades relacionadas à sustentabilidade não são 

executadas ou não são acompanhadas, dificultando a coleta de dados. 

 O grupo de foco escolhido, membros da comissão permanente de 

sustentabilidade, não executaram atividades durante todo o período da pesquisa, 

limitando o estudo, que inicialmente se propunha observação participante. 

 Ainda assim, a participação destes membros, possibilitou à pesquisa uma 

amostragem da percepção do coletivo sobre o tema. Por se tratar de opiniões 

individuais, e de uma amostra muito pequena, não se pode tomar como concretas 

ou inferir que se dariam da mesma maneira com outros participantes. 
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 Destaca-se ainda, a dificuldade em obter dados atualizados na página da 

internet do Campus e em alguns setores. Apenas por conhecer a dinâmica da 

unidade, os servidores responsáveis por setores e comissões e que foi possível 

realizar a coleta de dados.  

 Quanto a pesquisa em periódicos e publicações sobre indicadores de 

sustentabilidade para escolas e universidades, o volume de dados encontrados já 

se expressa significativamente. Entretanto, os trabalhos encontrados a nível 

nacional ainda são poucos e utilizam a mesma base referencial, assim como esta 

pesquisa, incrementando adequações a realidade pesquisada. 

 

6.2  Sugestões de Estudos Futuros 

 

 Após a conclusão, otimistas com a adesão ao sistema ou parte dele, como 

proposta de expansão desta pesquisa, se sugere para trabalhos futuros: 

 A aplicação da metodologia proposta; 

 A revisão e inserção de novos indicadores, alinhados à demanda das 

unidades da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, aliando 

assim, fatores qualitativos e quantitativos na avaliação da sustentabilidade, o que 

demostra objetividade ao resultado encontrado para o desempenho ambiental; 

 A possibilidade de trocas e experiências, para as unidades que por ventura 

aderirem ao sistema proposto no manual, o IF + Sustentável; e 

 A conversão do sistema a um programa eletrônico usual e intuitivo, 

alimentado por todos os setores envolvidos, reduzindo o trabalho da Comissão 

Gestora de coleta de dados e possibilitando o acompanhamento em tempo real 

das ações. 
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Anexo A 
INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA – GRI - G4 

 

Dimensão Econômica  

Aspecto: Desempenho Econômico:EC1. Valor econômico direto gerado e distribuído.  

EC2. Implicações financeiras, riscos e oportunidades para a organização devido a 

mudanças climáticas.  

EC3. Cobertura das obrigações do plano de pensão oferecido.  

EC4. Assistência financeira recebida do governo.  

Aspecto: Presença no Mercado  

EC5. Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao salário mínimo local, por 

gênero.  

EC6. Proporção dos membros de alta gerência recrutados na localidade local. 

Aspecto: Impactos Econômicos Indiretos  

EC7. Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura e serviços 

oferecidos. 

EC8. Impactos econômicos indiretos significativos e extensão dos impactos.  

Aspecto: Práticas de Compra  

EC9. Proporção de gastos com fornecedores locais. 

Dimensão Ambiental 

 

Aspecto: Materiais  

EN1. Materiais usados por peso ou volume.  

EN2. Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem. 

Aspecto: Energia  

EN3. Consumo de energia na organização.  

EN4. Consumo de energia fora da organização.  

EN5. Intensidade energética.  

EN6. Redução do consumo de energia.  

EN7. Reduções nos requisitos energéticos de produtos e serviços. 

Aspecto: Água  

EN8. Total de retirada de água por fonte.  

EN9. Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água.  

EN10. Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada.  

Aspecto: Biodiversidade  

EN11. Localização e tamanho da área utilizada dentro ou adjacente de áreas protegidas e 

áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas.  

EN12. Descrição de impactos significativos na biodiversidade de atividades, produtos e 

serviços em áreas protegidas e não protegidas.  

EN13. Habitats protegidos ou restaurados.  

EN14. Número de espécies na Lista Vermelha da ICUN e em listas nacionais de 

conservação com habitats em áreas afetadas por operações.  

Aspecto: Emissões  

EN15. Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE).  

EN16. Emissões indiretas de GEE provenientes da aquisição de energia.  

EN17. Outras emissões indiretas de GEE.  

EN18. Intensidade de emissões de GEE.  

EN19. Redução de emissões de GEE.  

EN20. Emissões de substâncias que destroem a camada de ozônio.  

EN21. Emissões de NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas. 

Aspecto: Efluentes e Resíduos  

EN22. Descarte total de água, por qualidade e destinação.  

EN23. Peso total de resíduos, discriminado por tipo e método de disposição.  

 



129 
 

 
 

EN24. Número total e volume de vazamentos significativos.  

EN25. Peso de resíduos transportados, importados, exportados ou tratados considerados 

perigosos, e percentual de carregamentos de resíduos transportados internacionalmente. 

EN26. Identificação, tamanho, status de proteção e valor da biodiversidade de corpos 

d’água e habitats relacionados significativamente afetados por descargas e drenagem de 

água realizadas pela organização.  

Aspecto: Produtos e Serviços  

EN27. Extensão da mitigação de impactos ambientais de produtos e serviços.  

EN28. Percentual de produtos e suas embalagens recuperadas em relação ao total de 

produtos vendidos, discriminados por categoria de produtos.  

Aspecto: Conformidade  

EN29. Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias 

aplicadas em decorrência da não conformidade com leis e regulamentos ambientais.  

Aspecto: Transporte  

EN30. Impactos ambientais significativos decorrentes do transporte de produtos e outros 

bens e materiais usados nas operações da organização, bem como do transporte de seus 

empregados. 

‘Aspecto: Geral  

EN31. Total de investimentos e gastos com proteção ambiental, discriminado por tipo.  

Aspecto: Avaliação Ambiental de fornecedores. 

EN32. Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais. 

EN33. Impactos ambientais negativos significativos reais e potenciais na cadeia de 

fornecedores e medidas tomadas a esse respeito.  

Aspecto: Mecanismos de Queixas e Reclamações relativas a Impactos Ambientais  

EN34. Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos ambientais registradas, 

processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal. 

 Dimensão Social - Práticas trabalhistas e Trabalho decente  

 

Aspecto: Emprego 

LA1. Número total e taxas de novas contratações de empregados e rotatividade de 

empregados por faixa etária, gênero e região.  

LA2. Benefícios oferecidos aos empregados de tempo integral que não são oferecidos a 

empregados temporários ou em regime de meio período.  

LA3. Taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença maternidade/paternidade, por 

gênero.  

Aspecto: Relações trabalhistas  

LA4. Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais e se elas são 

especificadas em acordos de negociação coletiva.  

Aspecto: Segurança e Saúde no trabalho  

LA5. Percentual dos empregados representados em comitês formais de segurança e 

saúde. 

LA6. Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos 

relacionados ao trabalho.  

LA7. Empregados com alta incidência ou alto risco de doenças relacionadas à sua 

ocupação.  

LA8. Temas relativos à segurança e saúde cobertos por acordos formais com sindicatos. 

Aspecto: Treinamento e Educação  

LA9. Média de horas de treinamento por ano, por empregado, discriminadas por categoria 

funcional.  

LA10. Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que apoiam a 

continuidade de empregabilidade dos colaboradores em período de preparação para a 

aposentadoria.  

LA11. Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho e de 

desenvolvimento de carreira.  
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Aspecto: Diversidade e Igualdade de oportunidades 

LA12. Composição dos grupos responsáveis pela governança e discriminação de 

empregados por categoria, de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros 

indicadores de diversidade.  

Aspecto: Igualdade de Remuneração para Mulheres e Homens  

LA13. Razão matemática do salário e remuneração entre homens e mulheres.  

Aspecto: Avaliação de Fornecedores em Práticas Trabalhistas  

EN14. Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios relativos a 

práticas trabalhistas.  

EN15. Impactos negativos significativos reais e potenciais para as práticas trabalhistas na 

cadeia de fornecedores e medidas tomadas a esse respeito.  

Aspecto: Mecanismos de Queixas e Reclamações relacionadas a Práticas 

Trabalhistas  

EN16. Número de queixas e reclamações relacionadas a práticas trabalhistas registradas, 

processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal. 

 

Dimensão Social - Direitos Humanos  

Aspecto: Investimento  

HR1. Número total e percentual de acordos e contratos de investimento significativos que 

incluam cláusulas referentes a direitos humanos.  

HR2. Número total de horas de treinamento de empregados em políticas e procedimentos 

relativos a aspectos de direitos humanos relevantes para as operações.  

Aspecto: Não Discriminação  

HR3. Número total de casos de discriminação e as medidas corretivas tomadas.  

Aspecto: Liberdade de Associação e Negociação Coletiva  

HR4. Operações e fornecedores identificados em que o direito de exercer a liberdade de 

associação e a negociação coletiva pode estar sendo violado ou haja risco significativo e as 

medidas tomadas para apoiar esse direito.  

Aspecto: Trabalho Infantil  

HR5. Operações e fornecedores identificados como de risco significativo de ocorrência de 

trabalho infantil e as medidas adotadas para efetiva erradicação.  

Aspecto: Trabalho Forçado ou Análogo ao escravo  

HR6. Operações e fornecedores identificados como de risco significativo de ocorrência de 

trabalho forçado ou análogo e as medidas tomadas para sua eliminação.  

Aspecto: Práticas de Segurança  

HR7. Percentual do pessoal de segurança submetido a treinamento nas políticas ou 

procedimentos da organização relativos a direitos humanos que sejam relevantes às 

operações.  

Aspecto: Direitos dos Povos Indígenas e Tradicionais  

HR8. Número total de casos de violação de direitos dos povos indígenas e tradicionais e 

medidas tomadas.  

Aspecto: Avaliação  

HR9. Número total e percentual de operações submetidas a análises ou avaliações de 

direitos humanos de impactos relacionados a direitos humanos.  

Aspecto: Avaliação de Fornecedores em Direitos Humanos  

HR10. Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios relacionados 

a direitos humanos.  

HR11. Impactos negativos significativos reais e potenciais em direitos humanos na cadeia 

de fornecedores e medidas tomadas a esse respeito.  

Aspecto: Mecanismos de Queixas e Reclamações relacionados a Direitos Humanos  

HR12. Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos em direitos humanos 

registradas, processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal. 
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Dimensão Social - Sociedade  

Aspecto: Comunidades locais  

SO1. Percentual de operações com programas implementados de engajamento da 

comunidade local, avaliação de impactos e desenvolvimento local.  

SO2. Operações com impactos negativos significativos reais e potenciais nas comunidades.  

Aspecto: Combate à Corrupção  

SO3. Percentual e número total de operações submetidas a avaliações de riscos 

relacionados à corrupção e os riscos significativos identificados.  

SO4. Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos de combate à corrupção. 

SO5. Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas.  

Aspecto: Políticas Públicas  

SO6. Valor total de contribuições para partidos políticos e políticos, discriminadas por país e 

destinatário/beneficiário.  

Aspecto: Concorrência desleal 

SO7. Número total de ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste e 

monopólio e seus resultados.  

Aspecto: Conformidade  

SO8. Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias 

aplicadas em decorrência da não conformidade com leis e regulamentos.  

‘Aspecto: Avaliação de Fornecedores em impactos na Sociedade  

SO9. Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios relativos a 

impactos na sociedade.  

SO10. Impactos negativos significativos reais e potenciais da cadeia de fornecedores na 

sociedade e medidas tomadas a esse respeito.  

Aspecto: Mecanismos de Queixas e Reclamações relacionadas a Impactos na 

Sociedade  

SO11. Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos na sociedade registradas, 

processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal.  

Dimensão Social - Responsabilidade pelo produto 

Aspecto: Saúde e Segurança do cliente  

PR1. Percentual de categorias de produtos e serviços significativas para as quais são 

avaliados impactos na saúde e segurança buscando melhorias.  

PR2. Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários 

relacionados aos impactos causados por produtos e serviços na saúde e segurança durante 

o ciclo de vida, discriminados por tipo de resultado.  

Aspecto: Rotulagem de produtos e serviços  

PR3. Tipo de informação sobre produtos e serviços exigidas pelos procedimentos de 

informação e rotulagem, e o percentual de categorias sujeitas a tais exigências.  

PR4. Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários 

relacionados a informações e rotulagem de produtos e serviços, discriminados por tipo de 

resultado.  

PR5. Resultados de pesquisas de satisfação do cliente.  

Aspecto: Comunicações de Marketing  

PR6. Venda de produtos proibidos ou contestados  

PR7. Número total de casos de não conformidades com regulamentos e códigos voluntários 

relativos a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio, 

discriminados por tipo de resultado.  

Aspecto: Privacidade do cliente  

PR8. Número total de queixas comprovadas relativas à violação de privacidade e perda de 

dados de clientes.  

Aspecto: Conformidade  

PR9. Valor monetário de multas significativas aplicadas em razão de não conformidade com 

leis e regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços.  

Fonte: GRI, 2015. 
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Anexo B  

 Dimensão Acadêmica Proposta por Silva Junior et al. (2014).  

Conjunto de Indicadores da Categoria Acadêmica 
Aplicáveis às IES Brasileiras 

Instituição de Educação Superior Brasileira 

Atividades Nível Modalidades 

Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

Graduação, Pós-
graduação, Sequencial e 
de Extensão 

Presencial e a Distância 

Subcategoria Institucional: Indicadores 

Credenciamento e/ou Recredenciamento 
da IES 

% Docentes com Mestrado 

Nº Total de Cursos de Graduação % Docentes com Especialização 

Nº Total de Cursos de Pós-graduação % Docentes Graduados 

Nº Total de Cursos de Extensão % Docentes em Regime Integral 

Nº Total de Cursos Sequenciais % Docentes em Regime Parcial 

Nº de Cursos Graduação Autorizados % Docentes em Regime Horista 

Nº de Cursos Graduação Reconhecidos Nº Total de Discentes 

Nº de Cursos Graduação com 
Reconhecimento Renovado 

% de Discentes em Projetos de Pesquisa 

Nº de Cursos de Mestrado Credenciados 
CAPES 

% de Discentes em Projetos de Extensão 

Nº de Cursos de Doutorado Credenciados 
CAPES 

Nº do Acervo Bibliográfico 

Avaliação CAPES dos Programas de 
Pós-graduação (Conceito dos Cursos) 

Produção Científica Docente 

Nº de Núcleos de Pesquisa Produção Científica Discente 

Nº de Núcleos de Extensão Nº de Revistas Científicas 

Nº Total de Docentes Quantidade de Laboratórios
 (informática e 
especializados) 

Nº Total de Coordenadores de Cursos e 
Programas 

Relatórios de Avaliação Institucional 
Externa 

Nº Total de Técnico-administrativos Relatórios de Auto Avaliação Institucional 

% Docentes com Doutorado Qualificação dos Gestores Principais 

Subcategoria Gestão Universitária: Indicadores 

Nº de Cursos ou Programas Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)* 

Nº de Professores por Curso ou Programa Taxa de Sucesso na Pós-graduação 
(TSPG)** 

Nº de Técnicos-
administrativos por Curso 
ou Programa 

Taxa de Ociosidade de Vagas por Curso 
ou Programa*** 

Nº de Alunos Matriculados por Curso ou 
Programa 

Taxa de Retenção Discente por Curso 
ou Programa**** 

Vagas no Processo Seletivo (PS) por 
Curso ou Programa 

Nº de Discentes Bolsistas por Curso ou 
Programa 
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Candidatos Inscrito no PS por Curso ou 
Programa 

Nº de Discentes em Iniciação Científica 
(IC) por Curso ou Programa 

Relação Candidato X Vaga no PS por 
Curso ou Programa 

Nº de Monografias (teses, dissertações, 
monográficas) por Curso ou Programa 
Defendidas e Aprovadas 

Nº de Concluintes por Curso ou Programa Nº de Projetos de Extensão Universitária 

Tempo Médio de Conclusão por Curso ou 
Programa 

Nº de Atendimentos à Comunidade 
(Projetos de Extensão) 

Taxa de Evasão Discente por Curso ou 
Programa 

Nº de Projetos de Pesquisa (financiados e 
não financiados) 

Subcategoria Financeira: Indicadores 

Receita Anual Resultado Financeiro Médio Mensal 

Receita Média Mensal % Receita Comprometido com 
Remuneração do Corpo Docente 

% da Receita Oriundas do Ensino 
(matrículas) 

% Receita Comprometido com 
Remuneração do Técnico-administrativos 

% da Receita Oriundas da Pesquisa % Investido em Recursos Humanos 

% da Receita Oriundas da Extensão % Investido em Instalações 

% da Receita Oriundas de outras Fontes % Investido em Acervo Bibliográfico 

Despesa Anual % Investido na Ampliação da IES 

Despesa Média Mensal % Investido em Pesquisa 

% da Receita Destinadas ao Ensino % Investido em Extensão 

% da Receita Destinadas à Pesquisa % Investido em Projetos Socioambientais 

% da Receita Destinadas à Extensão % Remuneração de Acionistas (exclusivo 
para IES com finalidade lucrativa) 

Resultado Financeiro Anual Distribuição de Lucros (exclusivo para 
IES com finalidade lucrativa) 

Subcategoria Responsabilidade Socioambiental: 
Indicadores 

Nº de Disciplinas sobre Responsabilidade 
Social (RS) 

Nº de Projetos de Inovação sobre 
Sustentabilidade e/ou RS e/ou RSC 

Nº de Disciplinas sobre Responsabilidade 
Social Corporativa (RSC) 

Nº de Patentes de Produtos sobre 
Sustentabilidade e/ou RS e/ou RSC 
decorrente de Projetos de Inovação 

Nº de Disciplinas sobre Sustentabilidade Nº de Projetos de Extensão sobre 
Sustentabilidade e/ou RS e/ou RSC 

Nº de Disciplinas com conteúdo
 sobre responsabilidade 
socioambiental 

Nº de Atendimentos de Projetos de 
Extensão sobre Sustentabilidade e/ou RS 
e/ou RSC 

Nº de Projetos de Pesquisa sobre 
Sustentabilidade e/ou RS e/ou RSC 

Nº de Intervenções 
Institucionais de Impacto Socioambiental 

Fonte: Silva Junior et al., (2014). 
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Anexo C 

Indicadores de Sustentabilidade para Instituições de Ensino Superior 

Aspectos 
Indicadores 
sociais, 
ambientais e 
econômicos 

Variáveis Fonte de 
Coleta 

Periodicidade 

 
 
 
 
 
 
 
 

Corpo 
Acadêmico 

Distribuição de 
alunos do  Câmpus 
por curso 

Quantidade de 
alunos do 
Campus por 
curso 

Relatório da 
Secretária 
Acadêmica 

 
Semestral 

Distribuição de 
docentes do  Câmpus 
por curso 

Quantidade de 
docentes por 
curso 

Relatório dos 
Recursos 
Humanos 

 
Semestral 

 
Número de alunos 
por docentes 

Quantitativo de 
alunos por 
professores 
com base nos 
cursos. 

Relatórios 
Recursos 
Humanos e 
da Secretária 
Acadêmica 

 
Semestral 

 
Quantidade de 
docentes que 
possuem titulação 
relacionada à 
sustentabilidade 

Quantitativo de 
docentes com 
formação em 
alguma área 
voltada para a 
sustentabilidade  

 
Relatório dos 
Recursos 
Humanos 

 

Semestral 

Relação entre gastos 
institucionais com 
docentes por alunos 

Valor total de 
gastos em reais 
com 
remuneração 
docente 
por total de 
alunos 

 
Relatório dos 
Recursos 
Humanos 

 
Semestral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corpo 
Administrativo 

 
Distribuição de 
técnico- 
administrativos por 
Nível de 
Classificação na 
carreira 

Quantitativo de 
técnico- 
administrativos 
por 
Nível de 
Classificação do 
Plano de 
Carreira 

 
Relatório dos 
Recursos 
Humanos 

 
 

Semestral 

Distribuição de 
terceirizados por 
função de atuação 

Quantidade de 
servidores 
contratados por 
função 

Relatório da 
Coordenação 
Administrativ
a 

 
Semestral 

Proporção entre os 
servidores docentes 
e técnicos pelo 
número de 
terceirizados 

Quantidade de 
servidores por 
terceirizados 

Relatório dos 
Recursos 
Humanos e 

Coordenaç
ão  

Administrativa 

 
Semestral 

Servidores técnicos 
que atuam 
diretamente com 
serviços voltados 
para 
sustentabilidade. 

Ausência/Presen
ça de técnicos 
que atuam em 
setores voltados 
para 
sustentabilidade 

Relatório dos 
Recursos 
Humanos e 
Direção 
Geral 

 
Semestral 

Quantidade de 
técnico- 
administrativos com 
qualificação na área 

Quantitativo de 
técnicos com 
formação em 
alguma área 

 
Relatório dos 
Recursos 
Humanos 

 

Semestral 
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de sustentabilidade. voltada para a 
sustentabilidade 

Gastos institucionais 
com técnico-
administrativos 
lotados no Câmpus 

Quantitativo 
total de gastos 
em reais com 
remuneração 
dos técnicos 

 
Relatório dos 
Recursos 
Humanos 

 
Semestral 

Cursos de 
capacitação voltados 
para a 
sustentabilidade 

Ausência e/ou 
presença de 
servidores 
capacitados 

Relatório dos 
Recursos 
Humanos 

 
Anual 

Ações realizadas 
para promoção de 
saúde e qualidade de 
vida dos funcionários 

 
Ausência e/ou 
presença de 
ações 

 
Relatório dos 
Recursos 
Humanos 

 
Anual 

Servidores lotados 
em locais 
considerados 

insalubres/periculo
sos/ radioativos 

 
Quantitativo de 
servidores por 
lotação. 

 
Relatório dos 
Recursos 
Humanos 

 
Semestral 

Número de relatos 
acidentes ocorridos 
no local de trabalho 

Ausência e/ou 
presença de 
acidentes no 
Câmpus 

Relatório dos 
Recursos 
Humanos 

 
Semestral 

Quantidade de 
absenteísmo 
relacionado ao 
tratamento de 
doenças. 

Quantitativo 
médio de 
ausências por 
solicitante 

Relatório dos 
Recursos 
Humanos 

 
Semestral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operações e 

Serviços 

 
Quantidade de papel 
(branco) consumido 
por usuário 

Quantitativo de 
consumo em 
resmas por 
usuário 

 
 
 
 
 
 
Relatório da 
Coordenação 
Administrativ
a, Prefeitura 
Universitária 
e 
Laboratórios 

 
Semestral 

Quantidade de copos 
descartáveis 
consumidos por 
usuário 

Quantitativo de 
consumo em 
resmas por 
usuário 

 
Semestral 

Quantidade de 
toners utilizados por 
usuário 

Quantitativo de 
toners 
consumidos por 
usuários 

 
Semestral 

Quantidade total de 
toners 
recicláveis/reutilizado
s 

Quantitativo de 
toners 
reutilizados 

Semestral 

 
Quantidade de 
energia mensal 
consumida por 
usuário 

Quantitativo de 
energia em Kwh 
consumidos por 
usuário 

 
Mensal 

Gastos em reais com 
energia por usuário 

Valor em reais 
de gastos com 
energia 
por usuário 

 
Mensal 

Quantidade de água 
mensal consumida 
por usuário 

Quantitativo de 
água em 
consumidos por 
Usuário 

 
Mensal 
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Gastos em reais com 
água por usuário 

Valor em reais 
de 
gastos com 
água por 
usuário 

 
Mensal 

Quantidade de 
resíduos sólidos 
comuns produzidos 

Quantitativo de 
produção em 
kilogramas 

 
Mensal 

Reciclagem de 
resíduos sólidos 
comuns 

Ausência/prese
nça de resíduos 
destinados à 
reciclagem 

 
Mensal 

Reciclagem/reutilizaç
ão de resíduos 
perigosos 

Ausência/prese
nça de resíduos 
perigosos 

Mensal 

Quantidade de 
quilômetros rodados 
por funcionários 

Quantitativo em 
quilômetros 
rodados por 
usuários 

 
Semestral 

Quantidade de 
gastos em reais com 
consumo de 
combustível por 
usuário 

Valor em reais 
de gastos com 
combustível por 
usuários 

 
Semestral 

Contratação de 
serviços e/ou 
materiais por meio 
de licitações 
sustentáveis. 

Ausência e/ou 
presença de 
licitações 
sustentáveis 

 
Semestral 

 
 
 
 
 
 

Ensino 

 
 

Quantidade de 
disciplinas que 
abordam a 
sustentabilidade 

 

Quantidade de 
disciplinas que 
abordam a 
sustentabilidade 

 
 
Relatório das 
Coordenaçõe
s de Curso 

 
 
 
Anual 

 
 

Quantidade de 
programas de 
graduação e pós-
graduação em 
temáticas ambientais 

 
Quantidade de 
programas de 
graduação e 
pós- graduação 
em temáticas 
ambientais 

 

Relatório da 
Pró- Reitoria 
de 
Graduação e 
Pós 
Graduação 

 
 
 
Anual 

 
Pesquisa 

Quantidade de 
projetos de pesquisa 
voltados para a 
sustentabilidade 

Quantidade de 
projetos de 
pesquisa 
voltados para a 
sustentabilidade 

Relatório da 
Pró- Reitoria 
de Pós 
Graduação 

 
Semestral 

 

Quantidade de 
discentes envolvidos 
em projetos de 
pesquisa na área de 
sustentabilidade 

Quantidade de 
discentes 
envolvidos em 
projetos de 
pesquisa na 
área de 
sustentabilidade 

 

 
Semestral 

Quantidade de 
docentes envolvidos 
em projetos de 
pesquisa na área de 
sustentabilidade 

Quantidade de 
docentes 
envolvidos em 
projetos de 
pesquisa na 
área de 
sustentabilidade 

 
 
Semestral 
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Extensão 
comunitária 

 

Quantidade de 
projetos de extensão 
relacionados à 
sustentabilidade 

 
Quantidade de 
projetos de 
extensão 
relacionados à 
sustentabilidade Relatório da 

Pró-Reitoria 
de    
Extensão 

 
 
 
Semestral 

 

Quantidade de 
eventos promovidos 
sobre 
sustentabilidade 
envolvendo a 
comunidade 

 
Eventos 
promovidos 
sobre 
sustentabilidade 
envolvendo a 
comunidade 

 
 
 
Semestral 

Fonte: Silva, 2018. 
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APÊNDICE A 

 
Exame dos PPCs do IFMT – Campus Confresa acerca de Sustentabilidade. 
 

Curso Disciplina Ementa (palavras-chave) Missão/objetivo 
(palavras-chave) 

Agroindústria 
 

 
Biologia 

Desenvolvimento sustentável e 
sustentado; Conservação e 
preservação ambiental; Práticas e 
técnicas de produção 
sustentáveis; Agenda 21. 

 [...]formar 
profissionais 
comprometidos com 
a sustentabilidade 
ambiental[...] com 
consciência 
ambiental [...] 
Formar profissionais 
que dominem os 
conhecimentos 
científicos e com 
valores de 
responsabilidade 
social, justiça e ética 
profissional;  

Gerenciamento 
de Resíduos 
Agroindustriais 

Poluição agroindustrial; Aspectos 
econômicos e sociais da poluição 
ambiental. Controle de poluição 
agroindustrial; O tratamento e 
gerenciamento de resíduos 
líquidos, sólidos e gasosos; 
Legislação ambiental. 

Extensão Rural 

[...] processos de desenvolvimento 
nas comunidades rurais da 
perspectiva da sustentabilidade e 
do desenvolvimento local; 
Avaliação da extensão rural em 
Confresa e região: 
Assistencialista ou promotora do 
desenvolvimento sustentável; 

Agropecuária 
  

Química 

Discutir os impactos ambientais 
do descarte de plástico no meio 
ambiente e destacar as 
aplicações; analisar os aspectos 
[...]do uso de combustíveis fosseis 
para o meio ambiente, descrever 
as vantagens do 
reaproveitamento de material 
descartado. 

[...]conservação do 
meio ambiente. 
 
Refletir sobre o 
impacto da inserção 
de novas tecnologias 
nos processos 
produtivos e no 
ambiente; Formar 
Técnicos em 
Agropecuária para 
atitudes éticas, 
humanísticas e 
socialmente 
responsáveis 

Biologia 

Comunidade ecológica e ecologia 
da população; sucessão ecológica 
e sistemas agroflorestais; 
Impactos ambientais. 

Organização 
Rural da 
Produção 

Sustentabilidade da empresa rural 
e agroindustrial com diferencial 
competitivo. 

Manejo e 
Conservação do 
Solo 

Meio ambiente; Legislação 
Ambiental. 
 

Controle 
Ambiental 

Projeto de 
Gestão 
Ambiental 

Sistema de Gestão Ambiental; 
Interpretação das normas da série 
ISO 9.000 e ISO 14.000 

Formar 
profissionais-
cidadãos 
competentes 
técnica, ética e 
politicamente, com 
elevado grau de 
responsabilidade 

Educação 
Ambiental e 
Sustentabilidad
e 

A Educação Ambiental como eixo 
do Desenvolvimento Sustentável; 
características, funções e 
objetivos da Educação Ambiental 
para o Desenvolvimento 
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Sustentável; Sustentabilidade. social e que englobe 
um novo perfil que 
lhes possibilite atuar, 
com eficiência, no 
reconhecimento, 
avaliação e 
gerenciamento das 
questões 
ambientais. 
 
Atuar como agente 
de incentivo à 
instalação e de 
melhoria da gestão 
ambiental das 
indústrias da região; 
cumprir a função 
social da escola, 
colaborando com a 
melhoria da 
qualidade de vida da 
população; 
Disseminar 

informações e 

educação ambiental 

em consonância 

com a filosofia da 

gestão ambiental 

Gerenciamento 
de Resíduos  

Origem e geração dos resíduos. 
Reciclagem e reutilização. 
Processos de tratamento. 
Disposição final dos resíduos 
sólidos e normas da ABNT 
aplicáveis. Coleta seletiva e 
política dos 3R. 

Normalização 
Ambiental 

Convenções Internacionais. 
Políticas ambientais e 
desenvolvimento no Brasil. 
Diretrizes estratégicas ambientais 
da Política Nacional Brasileira; 
Planejamento Físico-Territorial e a 
Dimensão Ambiental; Agenda 21. 
Resoluções CONAMA. 
Documentos Internacionais. 
Órgãos Normalizadores: 
nacionais e internacionais. 

Recuperação 
das Áreas 
degradadas 

Importância do uso sustentável 
dos recursos solo e água 

EIA/RIMA 

Indicadores ambientais e 
planejamento; Temáticas e temas 
de planejamento ambiental; 
Avaliação de Impactos 
Ambientais; Monitoramento 
ambiental. Educação ambiental e 
participação social; Planos 
diretores municipais. Sistemas 
ambientais urbanos sustentáveis 
e seu gerenciamento integrado. 
Instrumentos de gestão ambiental 
urbana Princípios do Direito 
ambiental. Leis ambientais. 
Resoluções do CONAMA e 
ANVISA. 

Tecnologias 
Sustentáveis: 
Agroecologia 

Evolução, impactos e 
sustentabilidade dos modelos e 
processos de produção agrícola. 
Manejo do Ambiente. 
perspectivas e tendências de 
mercado para produtos 
agroecológicos. 

Bacharelado 
em Agronomia 

Sociologia 
Políticas públicas e 
desenvolvimento rural 
sustentável. 

Colaborar com 
formação de 
profissionais 
conscientes para o 
desenvolvimento 
sustentável do 
Estado do Mato 
Grosso [...] Brasil. 

Ecologia  

Sustentabilidade; 
Sustentabilidade: epistemologia 
ambiental, população humana, 
recursos da natureza, 
monoculturas, controle de pragas, 
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Extensão Rural 
Extensão rural agroecológica e 
educação ambiental. 

Por meio da 
pesquisa e da 
extensão rural, atuar 
com 
responsabilidade 
social como agente 
de difusão social do 
conhecimento 
acadêmico 
acumulado e em 
desenvolvimento. 
Disponibilizar à 
iniciativa privada e à 
sociedade 
profissionais que [...] 
tenham a 
responsabilidade 
social como 
prerrogativa de 
trabalho. 

Conservação de 
Solo e Água 

Importância do uso sustentável 
dos recursos solo e água. 

Ciência das 
Plantas 
Daninhas 

Métodos de manejo de baixo 
impacto ambiental. 

 
 
Ciência da 
Natureza 
 
 

Educação 
Ambiental 

Educação ambiental, cidadania e 
sustentabilidade; 
Sustentabilidade socioambiental e 
diversidade cultural nos 
ecossistemas mato-grossenses; A 
interface entre a natureza, a 
sociocultura, a produção, o 
trabalho, o consumo.  

Não encontrado 

 
Licenciatura 
em Física 

Educação 
ambiental 

Educação ambiental, cidadania e 
sustentabilidade. 
Sustentabilidade socioambiental e 
diversidade cultural nos 
ecossistemas mato-grossenses. A 
interface entre a natureza, a 
sociocultura, a produção, o 
trabalho, o consumo. 

Não encontrado 

Licenciatura 
em Biologia 

Educação 
Ambiental 

O processo da Educação 
Ambiental em Mato Grosso. 
Questão ambiental e educação. 
Educação ambiental crítica e 
emancipadora. Educação 
ambiental, cidadania e 
sustentabilidade; 
Sustentabilidade socioambiental e 
diversidade cultural nos 
ecossistemas mato-grossenses. A 
interface entre a natureza, a 
sociocultura, a produção, o 
trabalho, o consumo. 

Conscientizar o 

aluno sobre as 

relações entre 

ciência, tecnologia e 

sociedade, de modo 

a desenvolver 

espírito crítico, 

científico, reflexivo e 

a compreender a 

importância da 

educação para 

preservação da vida 

e do meio ambiente; 

Poluição e 
conservação 
dos recursos 
naturais 

Relações entre a Conservação, o 
Desenvolvimento e a Economia. 
Conservação do Ambiente 
Natural: Solo e Água, Recursos 
Genéticos, Áreas Silvestres. 
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Introdução ao estudo da poluição 
e de suas consequências: 
Poluição do ar, da água e outras 
modalidades de poluição 

Comércio  Não encontrado 
Não encontrado 

Especialização 
em Educação 
no Campo 

Agroecologia 
Evolução, impactos e 
sustentabilidade dos modelos e 
processos de produção agrícola. 

Elaborar, a partir 

das disciplinas 

cursadas, projetos 

educacionais 

voltados para o 

campo em 

consonância com o 

modelo de 

desenvolvimento 

sustentável e de 

valorização da 

cultura e do saber 

campesino. 

Meio ambiente, 
sustentabilidade 
e cidadania 

Pilares da sustentabilidade. 
Educação ambiental, cidadania e 
sustentabilidade. Um olhar 
transversal: Sociedade, cultura, 
economia, política e o meio 
ambiente. Epistemologia e 
Complexidade ambiental. 
Sustentabilidade socioambiental e 
diversidade cultural nos 
ecossistemas mato-grossenses. 
Uma prática educativa ambiental 
integrada e interdisciplinar no 
campo. Educação Ambiental: o 
desafio da construção de um 
pensamento crítico, complexo e 
reflexivo. O sujeito ecológico 

Produção e 
Processamento 

Sustentabilidade Ambiental e 
Saberes Locais. 

Especialização 
Ensino de 
Ciências 

 Não encontrado 
Não encontrado 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. 
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Ricardo César da Silva Guabiroba 
 
      

UFF – Volta Redonda 
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Apresentação 
O presente manual é fruto do projeto de dissertação desenvolvido pela parceria 

do Instituto Federal de Mato Grosso e a Universidade Federal Fluminense e tem por 
objetivo facilitar a implantação e a avaliação da sustentabilidade em unidades dos 
Institutos Federais. 

O Manual é bem amplo, mas de simples execução, exige conscientização e 

dedicação de todos os atores envolvidos, prioridade institucional e a percepção que a 

Sustentabilidade é um processo de melhoria contínua. 

Unindo as ferramentas A3P e GRI, alicerçados em forte base conceitual, possibilita 

a implementação de um agir sustentável no cotidiano dos Institutos Federais e 

mensuração do Valor de Sustentabilidade através de um sistema de checagem. 

Os autores 

 

O próximo grande salto evolutivo da humanidade será a 
descoberta de que cooperar é melhor que competir.  

Pietro Ubaldi 

2021 

https://www.pensador.com/autor/pietro_ubaldi/
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O IF + Sustentável é um programa dividido em 3 etapas: 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Na primeira etapa são definidos os conteúdos da A3P e GRI, e 
expostos seus princípios e adequações.

POSICIONAMENTO

• Na segunda etapa os objetivos organizacionais, a estrutura e os 
indicadores são definidos. Nesta etapa é realizado o diagnóstico 
e a avaliação de sustentabilidade do Campus.

AVALIAÇÃO

• Os princípios para elaboração do relatório de sustentabilidade são 
definidos.

RELATÓRIO

O IF + Sustentável 
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A3P - AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A proposta da A3P é criar uma cultura de responsabilidade socioambiental na 

administração pública. Para Matias (2014), sua concepção baseou-se na combinação da ISO 

9000, que define uma gestão pautada na Qualidade Total, com a norma ISO 14001, que tem 

por objetivo eliminar os impactos ambientais negativos, fundamentados pela política dos 5 R's:  

Repensar, Reduzir, Reaproveitar, Reciclar e Recusar o consumo de produtos que 

gerem impactos socioambientais significativos. 
 

A A3P, que surgiu em 1999 e desde 2004 tem integrado os Planos Plurianuais dos 

governos, não possui obrigatoriedade legal de adesão, mas é recomendada pelo Ministério do 

Meio Ambiente (MMA). A A3P estabeleceu seis eixos temáticos, ou linhas de atuação. Esses 

eixos temáticos sofrem adaptações conforme a instituição, adequando-se as suas condições, 

para as escolas e universidades, usa-se os 6 apresentados na Figura 1 (BRASIL, 2017). 
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Figura 1. Eixos Temáticos da A3P. 

  Fonte: Adaptado Brasil, 2009 
 

Para conhecer todos os Eixos Temáticos, basta acessar o Portal da A3P em: 

                    http://a3p.mma.gov.br/eixos-tematicos/ 

Uso Racional 
dos Recursos 

Naturais e Bens 
Públicos

Gestão de 
Resíduos 
Gerados

Qualidade de 
Vida no 

Ambiente de 
Trabalho

Sensibilização e 
Capacitação dos 

Servidores

Compras 
Púbicas 

Sustentáveis

Construções, 
Reformas e 
Ampliações 

Sustentáveis

http://a3p.mma.gov.br/eixos-tematicos/
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O MMA determinou como objetivos da A3P (BRASIL, 2021):  

• Sensibilizar os gestores públicos para as questões ambientais;  

• Promover o uso racional dos recursos naturais e a redução de gastos; 

• Contribuir para os padrões de produção e consumo e para a adoção de novos referenciais 

de sustentabilidade no âmbito da administração pública; 

• Reduzir o impacto socioambiental negativo direto e indireto causado pela execução das 

atividades de caráter administrativo e operacional; e  

• Contribuir para a melhoria da qualidade de vida. 
 

 

A implantação do Programa A3P se dá com a assinatura do Termo de Adesão, o documento 

oficial de parceria do MMA com o Campus. Para obter o Termo de Adesão e assim implantar a 

A3P a instituição deve seguir aos seguintes passos:  
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Os passos 2, 3 e 5 podem ser orientados através do IF + Sustentável, entretanto, 

a Comissão Gestora tem total liberdade para definir os indicares a utilizar, adequando-
os à sua realidade. O importante é que seja definido com a comunidade e possa 
expressar a situação real da universidade do ponto de vista da sustentabilidade 
(BRASIL, 2017). 

 

Quanto ao passo 4, é preciso contar com as pessoas, são elas que compõem o 

Campus e devem estar envolvidas e capacitadas em todas as etapas do processo de 
implementação da A3P. No que se refere à formação de alunos, professores e 
servidores, a unidade pode fazer uso de um instrumento importante, disponibilizado 
pelo MMA e a Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental – SAIC, 
através do Departamento de Educação Ambiental - DEA, que são os cursos de Educação 
Ambiental.  

Os cursos são disponibilizados na forma presencial ou por ensino à distância 
(EaD). O Ministério do Meio Ambiente tem oferecido cursos sobre o 
Programa A3P desde 2013 nas duas modalidades (BRASIL, 2017). 
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Quanto ao passo 1, segundo a A3P, a comissão Gestora deve ser eleita 

democraticamente e com caráter deliberativo e fiscalizador, sugere-se um grupo 
formado por 1 representante de cada categoria (gestão, técnicos administrativos, 
professores, alunos, membro externo, etc.) e no mínimo 8 pessoas. O Papel da 
Comissão é comandar o processo de implementação da A3P no Campus, incluindo 
ações voltadas à melhoria do meio ambiente e qualidade de vida. A Comissão terá as 
seguintes atribuições (BRASIL, 2017): 

 

- Sensibilizar a comunidade para a importância da implantação do programa;  
- Fazer o diagnóstico das edificações do campus;  
- Planejar as atividades;  
- Apoiar a implementação das ações; e 
- Realizar a avaliação e o monitoramento das ações.  

        

  Para obter mais informações: no Portal da A3P ou através dos contatos:  
  Fone: (61) 2028 1500 
  e-mail: a3p@mma.gov.br   Home: http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p 

mailto:a3p@mma.gov.br
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p
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PLS 
Os Planos de Logística Sustentável foram criados por meio da Instrução Normativa Nº 10 de 2012, que estabelece as 

regras para sua elaboração. Para o Ministério do Meio Ambiente, o PLS é uma ferramenta de planejamento que permite 

estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização dos gastos e processos na Administração Pública. De forma a 

valorizar as instituições que implementam a A3P, a Instrução Normativa prevê a A3P como um dos programas referenciais do 

PLS (BRASIL, 2012). 
 

A relação entre o PLS e o A3P pode ser considerada complementar, o que diferencia estas duas iniciativas é o caráter 
obrigatório dos PLS (KIHARA; LEITE; LOPES, 2019). 
 
 

Figura 2. Eixos Temáticos da A3P X temas mínimos do PLS  

EIXOS TEMÁTICOS DA A3P 

X 

TEMAS MÍNIMOS DO PLS 

6. Uso Racional de Recursos Naturais e Bens 

Públicos; 

7. Gestão Adequada dos Resíduos Gerados; 

8. Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho; 

9. Sensibilização e Capacitação; 

10. Licitações Sustentáveis 

(2) Material de Consumo; 

(2) Energia elétrica; 

(4) Água e Esgoto; 

(5) Coleta Seletiva; 

(6) Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho; 

(6) Compras e Contratações sustentáveis; 

(2) Deslocamento de Pessoal. 

Fonte: LUIZ, 2014. Baseado em MMA (Brasil, 2009) e IN nº 10 (Brasil, 2012). 
 
 

Pela obrigatoriedade de adesão, caso a organização não tenha um PLS, recomenda-se a criação do mesmo para o Campus. Saiba mais em:  
https://www.congressonacional.leg.br/rede-legislativo-sustentavel/como-criar-um-pls 

 Caso já tenha, pode usar o acompanhamento dos indicadores sugeridos aqui para controle e a orientação para gerar o relatório. 

https://www.mma.gov.br/images/arquivo/80063/PLS/Instrucao%20Normativa%20n%2010%20de%2012-11-2012%20-%20Estabelece%20a%20Logistica%20Sustentavel%20na%20Administracao%20Publica%20Federal.pdf
https://www.congressonacional.leg.br/rede-legislativo-sustentavel/como-criar-um-pls
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GRI - Global Reporting Initiative 

A GRI é uma organização sem fins lucrativos, criada em 

1997, com o objetivo de contribuir para a melhoria dos 

relatórios de sustentabilidade emitidos pelas organizações e 

estimular a adoção voluntária de indicadores com maior 

qualidade, rigor e aplicação global, para tornar tal prática mais 

harmonizada internacionalmente (GRI, 2015). 
 

As diretrizes que as empresas podem usar nos relatórios no padrão GRI, para medir 

seu desempenho se apoiam no tripé: Econômico, Social e Ambiental. Ele é o meio pelo qual a 

empresa pode mostrar seus impactos, tanto positivos quanto negativos, e medir suas ações para 

traçar novos objetivos e mudanças necessárias. 
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Para Jones et al. (2016), a materialidade é centro atual versão, o GRI G4, para informações que 

refletem os impactos das interações entre empresa e seus stakeholders, no âmbito econômico, 

social e ambiental. 

Segundo o princípio da materialidade, o “relatório deve abordar aspectos que reflitam 

impactos econômicos, ambientais e sociais significativos da organização ou possam influenciar, 

substantivamente, as avaliações e decisões dos stakeholders” (GRI, 2015). 

A palavra tópico é usada nas Diretrizes para se referir a qualquer possível questão 

relacionada à sustentabilidade, enquanto a palavra Aspecto é usada para se referir à lista de 

tópicos abordados pelas Diretrizes. 

Os dois principais documentos do GRI G4 - Princípios de Relato e Divulgações 

Padrão G4 e o Manual de Implementação - foram reestruturados em um 

conjunto de documentos padrões interrelacionados: 3 Padrões universais e 33 

Padrões de tópicos específicos, conforme Figura 3. 
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Figura 3.  Organização após reestruturação dos documentos GRI G4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Borges, 2020. 
 

Para Soares et al. (2016) a análise de relatórios de sustentabilidade revela que a 

sua divulgação leva a progressos nas diversas áreas das quais se originam, possibilita a 

participação da sociedade e da comunidade externa à organização, bem como aponta 

as oportunidades de melhoria nas quais focar. Para o autor, o GRI divulga informações 

de forma direcionada aos gestores e aos stakeholders, podendo também ser aplicado 

às organizações públicas.  
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Segundo GRI G4 (2015), são divididos em: 

 

iii) Padrões Universais (Universal Standards) 

São necessários a todos os relatórios declarados de acordo com as Normas GRI, sendo divididos 

em: 

• GRI 101 Fundamentos → Todas as orientações sobre o uso das normas. É dividido em 3 

seções (10 Princípios para Relato; Normas GRI para o Relatório de Sustentabilidade e Declarações 

Relacionadas ao uso das normas GRI) além dos Termos Chave.  

• GRI 102 Divulgações Gerais → É requerida uma visão geral da empresa relatora e suas 
práticas para a produção de relatórios de sustentabilidade. As informações devem ser 
organizadas para comunicar o perfil organizacional da empresa, sua estratégia, ética e 
integridade, estrutura de governança, como realizou o engajamento de stakeholders e suas 
práticas de relato. 
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• GRI 103 Abordagem de Gestão → Esta norma requer que a empresa 
demonstre como realiza a gestão dos impactos econômicos, sociais e 
ambientais ocorridos ou potenciais. A divulgação da norma GRI-103 deverá ser 
feita em conjunto com os Padrões de Tópicos Específicos, nas séries GRI-200, 
300 e 400. 

• Padrões de Tópicos Específicos 

• As séries GRI-200, 300 e 400 devem guiar a divulgação dos temas 

econômicos, sociais e ambientais mais relevantes para a empresa. Cada 

tema material (aqueles definidos através de uma matriz de materialidade) 

deve ser relacionado a um tópico específico correspondente listado em 

uma das 3 séries. 

As diretrizes para relato do GRI G4 serão apresentadas na última etapa do IF + 

Sustentável, já o conteúdo do GRI pode ser observado na Figura 4.  
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Figura 4.  Conteúdo da GRI G4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

Fonte: GRI G4, 2015.  



15 
 

 
 

  
  Fonte: Adaptado de GRI G4, 2015. 

 

Princípios de relato para definição do conteúdo do relatório 

Esses princípios foram desenvolvidos para serem usados combinadamente na 

definição do conteúdo do relato (GRI G4, 2015). 

 

Princípios de relato para assegurar a qualidade do relatório 

Esse grupo de princípios orienta escolhas para garantir a qualidade das 

informações relatadas, inclusive da sua apresentação. As decisões relacionadas 

ao processo de preparação de informações a serem incluídas no relatório 

devem ser compatíveis com esses princípios (GRI G4, 2015). 

PRINCÍPIOS PARA DEFINIÇÃO DO 
CONTEÚDO DO RELATÓRIO

• Inclusão de stakeholders

• Contexto da sustentabilidade

• Materialidade

• Completude

PRINCÍPIOS PARA ASSEGURAR A 
QUALIDADE DO RELATÓRIO

• Equilibrio

• Comparabilidade

• Exatidão

• Tempestividade

• Clareza

• Confiabilidade
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Comparativo entre A3P e GRI 

Quadro 1. Resumo das principais características dos modelos de métricas de sustentabilidade. 

 A3P GRI 

C
o

n

c
e
it

o
 

Agenda de ações políticas no âmbito da administração 
pública 

Padrão fundamentado no conceito de desenvolvimento sustentável 
compreendido pelas dimensões econômica, ambiental e social 

D
im

e
n

s
õ

e
s
 

6. Uso racional dos recursos naturais e bens públicos; 
7. Gestão de resíduos gerados; 
8. Licitações sustentáveis; 
9. Qualidade de vida no trabalho; 
10. Sensibilização e capacitação. 

6. Econômica; 
7. Ambiental; 
8. Social. 

In
d

ic
a

d
o

re
s
 

21 subdimensões e 91 indicadores 46 subdimensões e 91 indicadores 

O
b

je
ti

v
o

s
 

7. Sensibilizar gestores públicos para questões 
socioambientais; 

8. Promover o uso racional dos recursos naturais e a 
redução de gastos institucionais; 

9. Contribuir para a revisão dos padrões de produção 
e consumo no âmbito da administração pública; 

10. Reduzir o impacto socioambiental negativo 
causado pelas atividades de caráter administrativo 
e operacional; 

11. Contribuir para a melhoria da qualidade de vida. 

6. Ajudar relatores a elaborar relatórios de sustentabilidade 
relevantes; 

7. Inclusão de informações sobre as questões de 
sustentabilidade mais cruciais para as organizações; 

8. Tornar o relato de sustentabilidade uma prática padrão; 
9. Envolvimento e participação dos stakeholders; 
10. Fornecer orientação e dar suporte às organizações. 

R
e

fe
rê

n
c
ia

s
 

Protocolos, Acordos e Convenções internacionais. 135 referências internacionais, incluindo as mencionadas na A3P. 

Fonte: Adaptado de Soares (2015). 
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A Etapa de Avaliação é dividida em 4 Fases, a saber:  

 

Prioridades 
Organizacionais

Estrutura

Avaliação

Análise dos 
Resultados
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FASE I - PRIORIDADES ORGANIZACIONAIS 

 

Essa etapa é de suma importância, pois é nela que ocorre o 

planejamento de todas as ações, onde as prioridades organizacionais são 

definidas, de forma conjunta com a comunidade escolar e é estabelecelido 

as ações de correção do ano anterior, caso não seja o primeiro ano do IF + 

Sustentável.  

 

O GRI G4 (2015) estabele que as diretrizes preveem duas opções para a organização 

elaborar seu relatório de sustentabilidade “de acordo”: a opção Essencial e a opção Abrangente, 

(que serão definidos na Etapa Relatório). Ambas as opções enfocam o processo de identificação de  

 

 

 

 

 

 

 

Prioridades 
Organizacionais

Estrutura

Avaliação

Análise dos 
Resultados
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Aspectos materiais 

 

Os Aspectos Materiais são aqueles que refletem os impactos econômicos, ambientais e 

sociais significativos ou influenciam substancialmente as avaliações e decisões de stakeholders 

(partes interessadas, em português). 

Já a A3P (BRASIL, 2017), define assim: a Comissão Gestora dá a largada ao processo de gestão 

socioambiental compartilhada, algo que envolve toda comunidade acadêmica: diretores, 

professores, pesquisadores, coordenadores, chefes, servidores, alunos e interessados. 

         

Ainda enfatiza que implantar a A3P significa promover a melhoria das atividades escolares, em 

todos os seus aspectos. Cuida-se das pessoas e dos bens, dos processos logísticos e do saber, das 

edificações e da comunidade. Ambos os documentos identificam que a sustentabilidade deve ser 

uma ação compartilhada. 
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E por onde começar? 

 

É preciso conhecer a Matriz de Materialidade.  

 

A Comissão Gestora deve discutir a forma de elaboração dela e estabelecer como será o 

envolvimento dos stakeholders em sua formulação e considera uma gama de temas relacionados 

à sustentabilidade da organização. 

A priorização inclui a redução da lista de temas, elenca as questões de sustentabilidade 

relevantes levantadas durante a fase de "identificação" e cria uma lista que inclui o tema mais 

importante para a organização. O mapa da matriz de materialidade classifica os temas com base 

na sua importância para a empresa e a para os stakeholders (Spitzeck, 2016). 
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Para Jones et al. (2016), o modo através do qual a materialidade é identificada e 

operacionalizada varia de uma empresa para outra. Pode ser feita por meio de 

entrevistas, por audiência pública, por formulários eletrônicos, consulta em sites, 

formação de nuvens de palavras, brainstorming e etc. 

É fundamental que seja executa uma força tarefa para que esse resultado represente a 
opinião de quem gere e de quem se serve dos serviços prestados na Instituição. Para o GRI, a 
materialidade é o “limiar a partir do qual os aspectos tornam-se suficientemente expressivos 
para serem relatados. Além desse limiar, nem todos os Aspectos materiais têm a mesma 
importância, pois a ênfase do relatório deve refletir sua prioridade relativa” (GRI, 2015) 

 

A Fundação Dom Cabral (FDC) desenvolveu o How-to (uma espécie de guia direcionado) 
para a execução da Matriz de Materialidade. Neste guia, a FDC propõe uma forma rápida e 
focada na empresa para identificar temas relevantes, seguindo padrões da metodologia de 
AA1000 desenvolvido por AccountAbility. 

 
Disponível em:  

https://www.fdc.org.br/conhecimento-site/nucleos-de-pesquisa-site/Materiais/guia_howto_matriz_materialidade.pdf 
 

https://www.fdc.org.br/conhecimento-site/nucleos-de-pesquisa-site/Materiais/guia_howto_matriz_materialidade.pdf
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A FDC orienta que para a identificação dos temas prioritários é necessário: 

 

 1. Fazer um Benchmarking de Sustentabilidade usando os relatórios de sustentabilidade 

das empresas do seu setor. 

 2. Engajar diretamente com os stakeholders da empresa. 

 3. Fazer uma análise de mídia e identificar quais temas causam mídia positiva/negativa 

frente a empresa ou ao setor de atuação. 

 4. montagem de uma matriz “impacto no negócio” x “importância para stakeholders” 

E assim, o Campus terá um mapa que revela as Prioridades Organizacionais. 
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O resultado pode ser algo assim: 

    
  Fonte: https://hotsites.lasa.com.br/relatorioanual2015    Fonte: http://ri.light.com.br/sustentabilidade/relatorios/  

 

 

 

 
 

        

 

 

Fonte: http://www.advancesincleanerproduction.net/sixth/files/                          Fonte: https://www.neoenergia.com 
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O importante é entender que qualquer forma de representação, irá se apresentar como 

demonstra a Figura 5. 
 

Figura 5. Modelo didático para Mapa da Matriz de Materialidade. 

 
Fonte: SPITZECK et al., 2016. 

A prioridade de atuação se dá no encontro dos interesses da empresa 

com os do stakeholders. 
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Em teste realizado, no procedimento de priorização, um grupo de uma unidade do IFMT votou, 

através de formulários eletrônicos, em temas previamente definidos. Os percentuais 

apresentados após a apuração, expressava o resultado da priorização, conforme orienta o GRI 

G4, pode ser observado no Quadro 2. 

 Quadro 2. Compilação dos resultados obtidos com o formulário. 

                  Fonte: Os autores. 

Procedimentos Temas 

Prioridade de Atuação 
 

• Economia de Energia 

• Reciclagem 

Gerenciar por causa da alta 
relevância para Instituição 

• Problemas associados à falta de água 

• Eventos relacionados ao tema 

Gerenciar por causa da alta 
relevância para os Stakeholders 

• Construção de um Biodigestor 
 

Temas a serem colocados em 
pauta posteriormente 

• Criação de Feira Agroecológica 

• Minicursos periódicos para a comunidade 

Ignorar – Não tem relevância 
suficiente para entrar na gestão: 
 

• Problemas associados à Drenagem 

• Transparência em uso de recursos financeiros 

• Projeto de Paisagismo 

• Ensino 

• Construção de viveiros 
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O mesmo teste foi realizado com a gestão da unidade do IFMT, com a comparação dos 

resultados em um plano cartesiano, tem-se a Matriz de Materialidade demonstrativa. O 

resultado é apresentado na Figura 6. 

Figura 6. Matriz de Materialidade Demonstrativa 

 

Fonte: Os autores. 

· Criação de Feira 
Agroecológica

· Eventos relacionados 
ao tema

· Construção de um 
Biodigestor

· Minicursos periódicos 
para comunidade

· Problemas associados à 
falta de água

· Problemas associados à 
Drenagem

· Transparência em uso 
de recursos financeiros

· Projeto de Paisagismo

· Economia de energia

· Ensino

· Construção de Viveiros

· Reciclagem
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Considerando a dificuldade de execução da Matriz e conhecendo a realidade institucional, 

recomenda-se que a Matriz de Materialidade seja atualizada, pelo menos a cada 4 anos, e que 

se faça com a mesma periodicidade que o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

 

Após o primeiro ano de aplicação do IF + Sustentável, esta fase será sempre de 

Planejamento, que deve seguir as prioridades estabelecidas com o Mapa da Matriz de 

Materialidade. 

 

Posterior ao reporte realizado no ano corrente, dos dados obtidos do ano anterior, a 

Comissão Gestora encerra um ciclo de trabalho. Novamente é feita uma votação democrática, 

sem restrições a candidatura dos membros que ocupavam a função anteriormente, e um novo 

ciclo inicia. 
 

Esta fase, Prioridade Organizacional, será para o Planejamento de ações, recomenda-se que 

o reporte ocorra no primeiro trimestre do ano subsequente aos dados levantados e que ações 

corretivas sejam propostas, utilizando ferramentas de apoio a tomada de decisões, a exemplo 

5W2H. 
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FASE II – ESTRUTURA 

  

Nesta fase a Comissão Gestora, com base nos temas prioritários, 

definidos na fase anterior, irá definir a estrutura de indicadores que irá 

utilizar.  
 

Para auxiliar nessa escolha, alguns conceitos são apresentados. 

 

Um dos desafios em sustentabilidade é identificar indicadores eficazes no fornecimento de 

dados, que permitam uma análise simplificada do nível sustentável de desenvolvimento de uma 

organização. Esses indicadores devem acompanhar as tendências da instituição e ajudar a definir 

metas de superação (POLAZ; TEIXEIRA, 2009). 
 

Campos e Melo (2008) discorrem sobre as vantagens no uso de indicadores, para eles os 

indicadores adequados trazem a disposição para que os clientes fiquem satisfeitos; servem 

técnicas de acompanhamento do processo; serve para analisar e tornar possível o 

aperfeiçoamento de processos e atividades, e indica os melhores caminhos capazes de prover as 

mudanças necessárias. 

Prioridades 
Organizacionais

Estrutura

Avaliação

Análise dos 
Resultados
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Por fim, de acordo com Guimarães e Feichas (2009), para que os indicadores realmente 

sirvam como ferramentas de mudança, eles devem ter algumas características reconhecíveis: 

medir diferentes dimensões; envolver a sociedade na definição do processo de 

desenvolvimento; comunicar tendências e apoiar o processo de tomada de decisão; e, vincular 

variáveis, visto que a realidade não é linear nem uniforme.  

 

Considerando essas informações, foi construído rol de indicadores disponíveis, 

convergentes com as demandas das Instituições Federais e utilizando, prioritariamente, a A3P e 

o GRI. Outros autores, como Freitas (2013); Madeira (2008); Lozano (2006); Silva (2018), foram 

utilizados para auxiliar na composição da Categoria Escolar.  

 

Com a inclusão da Categoria Escolar, tem-se também subcategorias inclusas, que são:  

Ensino; Pesquisa; Extensão; Ações de permanência e êxito.  

Estes Indicadores, ajustado para respostas qualitativa dicotômicas, estão anexas  

a este manual. 
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O Modelo Adaptável de Avaliação da Sustentabilidade (AMAS) elaborado por Gomez et al. 

(2015), foi escolhido para compor a proposta de avaliação (apresentada na próxima fase), e, em 

uma de suas etapas, prevê a estruturação do problema. 

A estruturação do problema, para esta pesquisa, está dividida em 3 (três) critérios, sendo: 

• Itens Prioritários (Itens estabelecidos pela matriz de materialidade, conforme GRI G4);  

• Itens Obrigatórios (Itens que englobem o de conteúdo mínimo normatizado pela 

IN10/2012 – PLS);  

• Itens Plurais (Itens diversos, demais indicadores disponíveis). 
 

O método AMAS permite adaptações. Neste contexto, aos indicadores, estabelecidos no 

anexo, podem ser incluídos outro, ou mesmo outra categoria, dependendo da realidade do 

Campus que a utilizar. Entretanto, o modelo proposto se encaixa ao PDI, que é atualizado a cada 

4 anos, não sendo recomendada a inclusão de novos indicadores fora do período planejamento 

e priorização das ações sustentáveis com a participação dos stakeholders. 
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FASE III - AVALIAÇÃO 

Para auxiliar nessa fase, o direcionamento se dará com base em 3 trabalhos 
desenvolvidos para apurar fatores sustentáveis: 

 
 

• Sistema Contábil Gerencial Ambiental (SICOGEA) de Pfitscher (2004); 

• Modelo de Avaliação de Sustentabilidade Socioambiental (MASS) de 
Freitas (2013);  

• Modelo Adaptável de Avaliação da Sustentabilidade (AMAS) Gómez et al. (2015). 
 

 
A proposta de avaliação foi construída inspirada do modelo do AMAS, Figura 6, e pode ser 

adaptada, conforme a realidade do campus, para a definição prioridades e atribuição de pesos. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prioridades 
Organizacionais
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Figura 6. Os quatro passos do AMAS

 
 Fonte: Adaptado de Gomez et al., 2015. 

 

A estruturação do problema (Passo 1), nesta fase será dividida da seguinte maneira: 

 

• Itens Prioritários (Itens estabelecidos pela matriz de materialidade, conforme GRI G4);  

• Itens Obrigatórios (Itens que englobem o de conteúdo mínimo normatizado pela 
IN10/2012 – PLS);  

• Itens Plurais (Itens diversos, demais indicadores disponíveis). 
 
Para todos os itens do anexo, a unidade deve analisar e marcar uma das opções abaixo: 
 

A significa “adequado”  D “deficitário” ou   N/A “não se aplica”. 
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Itens Prioritários - Com a definição dos Itens prioritários, a equipe de trabalho (Comissão 

Gestora) deve verificar quais indicadores atendem as demandas estabelecidas na Matriz de 

Materialidade e criar uma lista de checagem única, apenas com estes indicadores, tanto para 

aqueles classificados com A quanto os classificados com D.  
 

Itens Obrigatórios - O mesmo procedimento deve ser realizado para os itens 

obrigatórios, desta vez, considerando indicadores que contemplem o PLS da unidade e 

que não foram utilizados para compor os itens prioritários. 
 

Itens Plurais - Para estes itens, todos os classificados com A ou D, não selecionados nas 

opções anteriores devem ser selecionados agora. 
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Para a construção dos critérios de pesos (Passo 2), aos itens hierarquizados no passo 

anterior será atribuído um valor. 

Os pesos foram pré-definidos, seguindo a ordem proposta, mas podem ser reavaliados e 

atribuídos pesos distintos, adequando conforme necessidade da unidade (Passo 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Os autores 
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Agora é necessária a conversão pelos pesos para as questões A e D, nos 3 (três) critérios 

apresentados, seguindo o modelo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      Fonte: Os autores 

Agora, com o somatório de A e D estabelecido, a aplicação na equação abaixo irá atribuir à 

unidade um Valor de Sustentabilidade (Passo 4). 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑋100

∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐴 + ∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐷
 

Fonte: Os autores, adaptado de PFITSCHER (2004). 

Critério  Peso Equação A Equação B 

Itens Prioritários 3 

A x 3 =  

 D X 3 = 

Itens Obrigatórios 2 

A x 2 =  

 D X 2 = 

Itens Plurais 1 

A =  

 D = 

TOTAL  ∑ A = ∑ D= 
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FASE IV – ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para essa etapa a Comissão Gestora deve classificar a unidade 

em um dos graus de sustentabilidade, conforme a nota obtida, 

e interpretar o desempenho alcançado. 

 

 

                             Fonte: Os autores, adaptado de FREITAS (2013). 

Resultado Graus de 

Sustentabilidade 

Desempenho: controle, incentivo, estratégia 

competitiva. 

Inferior a 20% Não se aplica  Inexiste: não existe ações para minimizar e avaliar 

os impactos.  

Entre 21% a 40% Deficitário Fraco: Causa danos ao meio que está inserido. 

Entre 41% a 60% Regular Médio: Atende a legislação apenas. 

Entre 61% a 80% Bom  

 

Alto:  Melhora a qualidade ambiental por meio da 

produção ecológica e prevenção da poluição 

Mais de 81% Ótimo Exemplar: Pode ser replicado. 

Prioridades 
Organizacionais
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Resultados
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Para reportar suas ações sustentáveis, as unidades podem seguir os padrões do GRI, recomenda-se seguir 

as Divulgações Gerais e a Abordagem de Gestão, além disso o GRI recomenda que o relatório seja feito de 

forma digital ou mista, com o relatório completo na versão digital e folheto impresso (GRI, 2015).  

GRI-102 – Divulgações Gerais 

Através da Norma GRI-102 é requerida uma visão geral da empresa relatora e suas práticas para a produção 
de relatórios de sustentabilidade. As informações devem ser organizadas para comunicar: 

• O perfil organizacional da empresa; 
• Sua estratégia; 
• Como aborda ética e integridade; 
• Estrutura de governança; 
• Como realizou o engajamento de stakeholders; 
• Suas práticas de relato. 
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GRI-103 – Abordagem de Gestão 

Esta norma requer que a empresa demonstre como realiza a gestão dos impactos econômicos, sociais e 
ambientais ocorridos ou potenciais. 
GRI-103-1: Uma explicação sobre o tópico material e seus limites; 

GRI-103-2: A abordagem de gestão e seus componentes: 
• Políticas; 
• Compromissos; 
• Metas e Objetivos; 
• Responsabilidade; 
• Mecanismos de Queixas; 
• Ações Específicas (Projetos, Programas) 

GRI-103-3: Uma avaliação da abordagem de gestão 
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Pode ser realizado de duas maneiras:  

Opção Essencial Opção Abrangente 

• Traz os elementos essenciais de um 

relatório de sustentabilidade. 

• A organização relata os impactos do seu 

desempenho econômico, ambiental, 

social e de governança. 

• Exige a divulgação de informações adicionais 

sobre estratégia, análise, governança, ética e 

integridade da organização à opção essencial. 

• A organização deve amplamente divulgar seu 

desempenho relatando todos os indicadores 

relativos aos aspectos materiais identificados. 

Fonte: Adaptado de GRI (2014). 

Ambas são válidas e aceitas para o padrão. 

Na base de dados do GRI estão disponibilizados para visualização inúmeros relatórios de 

empresas de todo o mundo, vale a pena conferir! 

Acesse https://database.globalreporting.org/ 

 

https://database.globalreporting.org/
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Para estar “de acordo” com as normas, seja como relato Essencial ou Abrangente, em ambos os 

casos o relatório deverá: 

• Estar em conformidade com os 10 Princípios para Relato, apresentados na etapa de 
posicionamento. 

Se todas as etapas até aqui foram cumpridas, a Comissão Gestora já tem os dados que precisa 

para gerar o relatório, o importante agora é traçar os pontos críticos e propor melhorias. 

Caso queira divulgar junto ao GRI o relatório da unidade, é possível, o GRI aceita relatórios 

elaborados que seguem todos ou alguns padrões para elaboração: 

https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/register-your-report/ 

 

Acessando este link você será direcionado para a página do GRI e poderá baixar todas as 

normas: https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-

portuguese-translations/ 

 

 

https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/register-your-report/
https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-portuguese-translations/
https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-portuguese-translations/
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A elaboração de um relatório em conformidade com as Normas GRI fornece uma 

visão abrangente dos tópicos materiais de uma organização e seus respectivos 

impactos, e também de como são geridos. A organização poderá usar a totalidade ou 

parte das Normas GRI selecionadas para relatar informações específicas (GRI, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.seteambiental.com.br/sustentabilidade/ 
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Considerações Finais 
 
Por acreditarmos que devemos ser melhores enquanto Instituto Federal e 
responsáveis na formação de indivíduos conscientes dos problemas 
relacionados à sustentabilidade, com a preservação dos recursos naturais em 
todos os seus aspectos, sejam ambientais, econômicos ou sociais, esse artefato 
foi criado. 
 
As práticas sustentáveis envolvem atitudes, processos produtivos, condutas e 
modo de vida. 
 

Esperamos contribuir com este material e com outras dúvidas oportunas. 
 

"Quando aceitamos nossos limites, conseguimos ir além deles" 

 Albert Einstein 

 

Carla Danieli Mendes 

Instituto Federal de Mato Grosso 

Tel.: (66) 3564-2600 

carla.mendes@ifmt.edu.br 

Ricardo César da Silva Guabiroba. 

Universidade Federal Fluminense 

Tel.: (24) 3076-8780 

ricardocesar@id.uff.br 
 

mailto:ricardocesar@id.uff.br
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Anexo: Indicadores de Sustentabilidade 

 

Uso Racional dos Recursos Naturais e Bens Públicos 
Referência Descrição Apuração 

A3P (1.2.1), GRI (EN08) A unidade controla mensalmente o consumo de 
água 

Anual 

A3P (1.1.1), GRI (EN06; 
EN03) 

A unidade controla mensalmente o consumo de 
energia 

Anual 

A3P (1.4.1; 1.4.3), GRI 
(EN02; EN01) 

A unidade controla mensalmente o consumo de 
papel 

Anual 

A3P (1.3.1; 1.3.2), GRI 
(EN01) 

A unidade controla mensalmente o consumo de 
copos descartáveis 

Anual 

A3P (1.2.1; 1.2.7; 1.2.9; 
1.2.10), GRI (EN10) 

A unidade adota alguma prática para reduzir o 
consumo de Água 

Anual 

A3P (1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 
1.1.7), GRI (EN06) 

A unidade adota alguma prática para reduzir o 
consumo de energia 

Anual 

A3P (1.4.3; 2.1.3) A unidade adota alguma prática para reduzir o 
consumo de papel 

Anual 

A3P (1.3.6; 1.3.7) A unidade adota alguma prática para reduzir o 
consumo de copos descartáveis 

Anual 

Gestão adequada dos resíduos gerados 
Referência Descrição Apuração 

A3P (2.1.1), GRI (EN23) A unidade separa os resíduos sólidos 
recicláveis 

Anual 

A3P (2.2.1), GRI (EN25) A unidade separa resíduos perigosos Anual 

A3P (2.3.1), GRI (EN23) A unidade descarta bens inservíveis como: 
eletroeletrônicos, fogão, geladeira, freezer, 

cartei- ras escolares, cadeiras, mesas, 
escrivaninhas, panelas, lousas e outros 

Anual 

A3P (2.4.1) A unidade realiza a compostagem de resíduos 
orgânicos 

Anual 

Manual AP A unidade adota práticas para redução do 
material de expediente (lápis, caneta, papel, 

pin- cel atômico, cartucho de impressora, 
outros) 

Anual 

Kruger et al (2011) A unidade desenvolve e incentiva a política dos 5 
R's 

Anual 

Kruger et al (2011) A unidade realiza coleta seletiva nos termos da 
resolução nº275/2005 CONAMA 

Anual 

Kruger et al (2011) Há destinação adequada para resíduos perigosos Anual 
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Sensibilização e Capacitação dos Servidores 
Referência Descrição Apuração 

Kruger et al (2011), Manual 
A3P 

A unidade promove capacitação de discentes, 
sobre questões ambientais 

Anual 

Kruger et al (2011), Manual 
A3P 

A unidade promove capacitação de docentes, 
sobre questões ambientais 

Anual 

Kruger et al (2011), Manual 
A3P 

A unidade promove capacitação de técnicos 
administrativos, sobre questões ambientais 

Anual 

Kruger et al (2011), Manual 
A3P 

A unidade promove capacitação de comunidade, 
sobre questões ambientais 

Anual 

Qualidade de vida no ambiente de trabalho e estudo 
Referência Descrição Apuração 

Kruger et al (2011), Manual 
A3P 

A unidade realiza projetos de educação 
ambiental 

Anual 

Kruger et al (2011), Manual 
A3P 

A unidade promove eventos com a 
comunidade do entorno sobre 

sustentabilidade socioambiental 

Anual 

Kruger et al (2011), Manual 
A3P 

A unidade tem bicicletário Anual 

Kruger et al (2011), Manual 
A3P 

Os equipamentos de esporte e lazer são 
preservados e utilizados 

Anual 

Kruger et al (2011), Manual 
A3P 

A unidade tem rampas de acesso ou elevador para 
deficientes 

Anual 

Kruger et al (2011) A unidade oferece atividades de ginástica laboral 
ou atividades semelhantes aos seus servidores e 

bolsistas 

Anual 

Kruger et al (2011) A unidade atende a todas as exigências de 
acessibilidade, em todas as suas instalações 

Anual 

Kruger et al (2011) A unidade possui preocupação com a ergonomia 
de mobiliários e equipamentos de uso dos 

servidores e bolsistas 

Anual 

Kruger et al (2011) A unidade possui uma comissão interna de 
prevenção de acidentes 

Anual 

Kruger et al (2011) A unidade possui controle da jornada de trabalho Anual 

Kruger et al (2011) A unidade possui grupo especializado/capacitado 
para apoio a neuroses (anti-tabagismo, 
alcoolismo,drogas e neuroses diversas) 

Anual 

Kruger et al (2011) Os ambientes da unidade, especialmente os de 
trabalho, são salubres 

Anual 

Kruger et al (2011) A unidade possui programa de saúde ocupacional Anual 

Kruger et al (2011) A unidade possui programa de orientação 
nutricional 

Anual 

Kruger et al (2011) A unidade incentiva o desenvolvimento e 
capacitação 

Anual 
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Kruger et al (2011) de seus servidores através da autonomia das 
atividades a serem desenvolvidas 

Anual 

Kruger et al (2011) A unidade incentiva o desenvolvimento e 
capacitação de seus servidores através do 

aproveitamento das habilidades individuais e 
coletivas 

Anual 

Kruger et al (2011) A unidade incentiva o desenvolvimento e 
capacitação de seus servidores através da 

percepção do significado do trabalho individual e 
coletivo 

Anual 

Kruger et al (2011) A unidade incentiva e promove a integração social 
interna e externa, através da ausência de 

preconceitos 

Anual 

Kruger et al (2011) A unidade incentiva e promove a integração social 
interna, através da integração de servidores em 

áreas comuns e eventos de finalidade integrativa 

Anual 

Kruger et al (2011) A unidade incentiva e promove a integração social 
interna, através do senso comunitário 

Anual 

Kruger et al (2011) A unidade incentiva e promove a integração social 
interna, através da promoção dos relacionamentos 

interpessoais 

Anual 

Kruger et al (2011) A unidade incentiva e respeita a liberdade de 
expressão 

Anual 

Kruger et al (2011) A unidade incentiva e respeita a privacidade 
pessoal 

Anual 

Kruger et al (2011) A unidade incentiva e respeita o tratamento 
impessoal 

Anual 

Manual A3P A   unidade tem equipamentos adequados à 
portadores de necessidades especiais 

Anual 

Manual A3P A unidade possui equipamentos de proteção 
nas escadas 

Anual 

Manual A3P A unidade possui uma horta Anual 

Manual A3P O produção da horta é utilizada nas refeições Anual 

Manual A3P A unidade compra alimentos orgânicos Anual 

Manual A3P A unidade compra alimentos da agricultura 
familiar 

Anual 

Manual A3P A unidade tem pomar Anual 

Manual A3P A unidade tem criação de animais (bovinos, 
caprinos, suínos, aves e outros) 

Anual 

Construções, reformas e ampliações sustentáveis 
Referência Descrição Apuração 

Manual A3P, GRI (EN06) A unidade faz uso de fonte alternativa de 
energia renovável 

Anual 

Manual A3P, GRI (EN06) A unidade possui aquecedor solar Anual 

Manual A3P, GRI (EN010) A  unidade tem estrutura para captação e 
uso de água da chuva 

Anual 
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Manual A3P, GRI (EN010) Essa estrutura está em uso Anual 

Manual A3P, GRI (EN22) A unidade está ligada à rede pública de 
saneamento 

Anual 

Manual A3P, GRI (EN06) As salas de aula têm janelas para ventilar Anual 

Manual A3P, GRI (EN06) As salas de aula usam de forma eficiente a 
iluminação natural 

Anual 

Manual A3P As salas de aula têm janelas mas não usam, 
por serem climatizadas 

Anual 

Manual A3P As salas de aula possuem algum tipo de 
parede de proteção contra ruídos externos 

Anual 

Manual A3P O mobiliário da unidade é de madeira 
certificada 

Anual 

Manual A3P, GRI (EN02) A unidade faz uso de material ou 
equipamento reciclado ou reutilizado 

Anual 

Manual A3P A unidade possui jardim Anual 

Manual A3P Existe praça ou parque próximo da unidade Anual 

Licitações sustentáveis 
Referência Descrição Apuração 

Manual A3P, GRI (EN32; 
EN33; EN14; EN15; HR10; 

HR11; SO09; SO10), Kruger 
(2011) 

A unidade realiza licitações para compra de 
produtos ou contratação de obras e serviços 

sustentáveis 

Anual 

GRI (EN32; EN33; EN14; 
EN15; HR10; HR11; SO09; 

SO10), Kruger (2011) 

A unidade incentiva e promove a contratação de 
obras públicas que respeitem padrões de 

sustentabilidade 

Anual 

GRI (EN32; EN33; EN14; 
EN15; HR10; HR11; SO09; 

SO10), Kruger (2011) 

A unidade incentiva e promove a compra de bens 
que respeitem os padrões de sustentabilidade 

Anual 

GRI (EN32; EN33; EN14; 
EN15; HR10; HR11; SO09; 

SO10), Kruger (2011) 

A unidade incentiva e promove a contratação de 
serviços públicos que respeitem os padrões 

desustentabilidade 

Anual 

Categoria: Escolar 

Ensino 

Referência Descrição Apuração 

Adaptado de Lozano-Ros 
(2003), Silva (2018), 

Madeira (2008) e Green 
Metric (2016). 

 % de disciplinas com conteúdo relacionado aos 
temas transversais consumo e meio ambiente, 
relativo ao total de disciplinas é superior a 50% 

Anual 
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Adaptado de Lozano-Ros 
(2003). 

Nº de alunos matriculado sem disciplinas com 
conteúdo relacionado aos temas transversais 

consumo e meio ambiente, relativo ao total de 
disciplinas de é superior a 50% 

Anual 

Adaptado de Lozano-Ros 
(2003), Madeira (2008) e 

Green Metric (2016). 

Todos os cursos incluem sustentabilidade em seus 
PPC's 

Anual 

Lozano-Ros (2003) e 
Madeira (2008). 

Disciplinas de sustentabilidade são inseridas nas 
necessidades gerais da educação. 

Anual 

Silva, 2018. Há programas de graduação e pós-graduação em 
temáticas ambientais 

Anual 

Adaptado de Silva Junior et 
al., (2014). 

O acervo bibliográfico possui materiais atualizados 
ligados à sustentabilidade  

Anual 

Silva Junior et al., (2014). Há produção de Revistas Científicas alinhadas com 
o tema Sustentabilidade 

Anual 

Silva Junior et al., (2014). Há produção Científica Discente sobre o tema 
Sustentabilidade 

Anual 

Silva Junior et al., (2014). Há produção de Revistas Científicas alinhadas com 
o tema Sustentabilidade 

Anual 

Silva Junior et al., (2014). Há Laboratórios (informática e especializados) Anual 

Adaptado de Silva, 2018. A relação aluno / professor está de acordo com a 
legislação 

Semestral 

Silva, 2018. Há docentes que possuem titulação relacionada à 
sustentabilidade 

Semestral 

Adaptado de Silva Junior et 
al., (2014). 

Há pelo menos 50 % de cursos com nota 4 ou 5 na 
Avaliação CAPES 

Anual 

Pesquisa 

Referência Descrição Apuração 

Lozano-Ros (2003) Silva, 
(2018), Cole (2013), 

Madeira (2008). 

Publicações e produtos Pesquisas publicadas com 
foco em temas relacionados à sustentabilidade.  

Anual 

Lozano-Ros (2003) Silva, 
(2018), Cole (2013), 

Madeira (2008). 

Há projetos de pesquisa voltados para a 
sustentabilidade 

Anual 

Silva Junior et al., (2014). % de Discentes em Projetos de Pesquisa atinge 2% Anual 

Lozano-Ros (2003) Silva, 
(2018), Cole (2013), 

Madeira (2008). 

Há docentes envolvidos em projetos de pesquisa 
na área de sustentabilidade 

Anual 
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Silva Junior et al., (2014). Possui núcleos de Pesquisa relacionados direta ou 
indiretamente a sustentabilidade 

Anual 

Extensão 

Referência Descrição Apuração 

Lozano-Ros (2003) Silva 
(2018). 

Há contribuições dos alunos e funcionários para o 
desenvolvimento da comunidade e serviços. 

Anual 

Lozano-Ros (2003) Silva 
(2018). 

Há parcerias locais para a sustentabilidade com 
instituições educacionais, comerciais e estatais. 

Anual 

Lozano-Ros (2003) e Silva 
(2018). 

A presença e influência de programas de ensino e 
aprendizagem no âmbito de apoio à comunidade é 

impactante. 

Anual 

Adaptado de Lozano-Ros 
(2003) e Silva (2018). 

Há técnicos administrativos engajados em projetos 
de extensão. 

Anual 

Silva, 2018. Há projetos de extensão relacionados à 
sustentabilidade 

Anual 

Silva, 2018. Há eventos promovidos sobre sustentabilidade 
envolvendo a comunidade 

Anual 

Silva Junior et al., (2014). Realiza com frequência Cursos de Extensão Anual 

Silva Junior et al., (2014). Possui núcleos de Extensão relacionados direta ou 
indiretamente a sustentabilidade 

Anual 

Madeira (2008). Há eventos de Arte, Cultura e Lazer que envolvam 
a comunidade 

Anual 

Green Metric (2016). Há programas de capacitação, treinamento, 
aperfeiçoamento, informação, reflexão e ação 

destinada à comunidade interna e externa.  

Anual 

Ações de Permanência e êxito 

Referência Descrição Apuração 

Silva Junior et al., (2014). Há acompanhamento de Concluintes por Curso ou 
Programa 

Anual 

Adaptado de Silva Junior et 
al., (2014). 

A taxa de êxito médio entre os cursos é superior a 
50%  

Anual 

Adaptado de Silva Junior et 
al., (2014). 

A taxa de êxito e permanência média entre os 
cursos é superior a 50%  

Anual 
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Adaptado de Silva Junior et 
al., (2014). 

A taxa de Ociosidade de Vagas por Curso ou 
Programa é controlada 

Anual 

Silva Junior et al., (2014). Há incentivo destinado à Discentes Bolsistas por 
Curso ou Programa 

Anual 

Silva Junior et al., (2014). Há bolsas de Iniciação Científica (IC) por Curso ou 
Programa 

Anual 

Madeira (2008). Há programas proposto para garantia de saúde e 
bem estar no Campus 

Anual 

Madeira (2008). Há capacidade para residência estudantil no 
Campus 

Anual 

Green Metric (2016). Existe áreas adequadas designadas à convivência 
coletiva  

Anual 

Madeira (2008). Existe programa relacionados a vagas destinadas a 
minorias étnicas  

Anua  

Madeira (2008). O campus possui adequação para atender alunos 
PNE 

Anual  

 

 

 

 

 

 

 


