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Memo Circular nº 8/2018/CGA/DGG/GR

Florianópolis, 20 de julho de 2018.

As Direções de Centros de Ensino e Coordenações de Curso
De: Coordenaria de Gestão Ambiental
Assunto: Vídeo educativo na recepção aos calouros
Prezados,
A Coordenadoria de Gestão Ambiental (CGA/GR) busca o estabelecimento de
uma cultura de sustentabilidade na UFSC por meio da realização de diversas ações
de Educação Ambiental. Entre essas ações está a exibição de pequenos vídeos de
conscientização ambiental para os novos alunos.
Dessa forma, solicita-se que no ato de ‘recepção aos calouros’ de todos os
cursos sejam apresentados os seguintes vídeos institucionais:
1- UFSC
sustentável
(4’13”)
–
Link:
https://drive.google.com/file/d/1e3aR9wusAlqUhapD_TFDZEEkaLoXplRa/view?
usp=sharing
2- UFSC
contraoAedes
(1’36”)
–
Link:
https://drive.google.com/file/d/1DqiwdIh3NehyyHZCg6Vj0jCmoNh5XKBH/view?
usp=sharing
O primeiro vídeo apresenta o programa UFSC Sustentável; traz dados de
consumo e gastos de energia, água, resíduos, copos plásticos; estimula boas
práticas e apresenta de que forma os alunos podem contribuir para tornar a UFSC
mais sustentável.
O segundo trata sobre a campanha de prevenção do Aedes Aegypti na UFSC
e orienta quanto à eliminação e comunicação à administração de possíveis focos do
mosquito. No Estado, no último ano, houve um aumento considerável nos focos do
mosquito, o que tem demandado mais ações preventivas e cobranças da Vigilância
Sanitária.
Salienta-se a importância na divulgação desse conteúdo, sendo o principal
objetivo da ação tornar os estudantes, desde o primeiro contato com a Instituição,
conscientes do seu papel e protagonismo na promoção da sustentabilidade na
Universidade e na sociedade. A concretização da ação depende da colaboração de
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todos os Centros de Ensino e Coordenadorias e auxiliará no cumprimento de
algumas ações do Plano de Logística Sustentável da UFSC, exigido pelo Decreto nº
7.746, de 5 de junho de 2012.
Solicita-se
também
que
sejam
encaminhadas
para
o
e-mail
gestaoambiental@contato.ufsc.br as datas em que os vídeos foram exibidos e a
quantidade de alunos atingidos, a fim da inclusão da informação no relatório
obrigatório a ser encaminhado ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão.
Estamos à disposição para maiores esclarecimentos ou sugestões através do
número 3721-4202 ou e-mail gestaoambiental@contato.ufsc.br.
Certos do compromisso de todos com a sustentabilidade da Universidade,
agradecemos desde já a participação nessa atividade.

Atenciosamente,

Anna Cecília Petrassi
Coordenadora de Gestão Ambiental
Siape: 1762268

