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APRESENTAÇÃO  
 
 

A dimensão e gravidade dos desafios econômicos, sociais e ambientais com que nos 
defrontamos deixam cada vez mais evidente a necessidade de darmos escala e 
velocidade à adoção de estratégias e práticas empresariais alinhadas ao 
desenvolvimento sustentável. 

Paulo D. Branco 
 

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.  

Art. 225 - CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, 1988 

 
 

As sociedades contemporâneas vivem novos questionamentos sobre o impacto da 
ação humana sobre o ambiente e as consequências que essas ações podem ter para as 
gerações futuras. Mas é preciso levar em conta, também, as necessidades de uso efetivo 
das reservas de bens naturais, sem as quais a sobrevivência das diferentes espécies não 
seria possível. Embora a discussão seja constante, não há sempre consenso entre os 
especialistas. O fato é que as questões referentes ao ambiente estão assumindo um papel 
central e é necessário que o engajamento nesse processo seja permanente, buscando assim 
o equilíbrio entre o uso e a preservação, entre o desenvolvimento e a conservação, entre o 
presente que vivemos e o futuro que desejamos que outros tenham.  

Desde a década de 70 do século passado, o Estado vem demonstrando sua 
preocupação com esse engajamento pela implementação de políticas de operacionalização 
do conceito de desenvolvimento sustentável, fundamentado na consciência da finitude dos 
recursos naturais e do avançado estado de degradação ambiental. A situação ambiental foi 
relatada pelo Clube de Roma, em 1972, no relatório intitulado “Limites do Crescimento”, e 
pelo relatório da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, primeira 
reunião de cúpula da ONU para discutir a temática da crise ambiental. 

Na Rio 92, ou Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento (CNUMAD), 172 países participaram da assinatura da Agenda 21, 
manifestando a intenção de promover mudanças, em todo o planeta, adotando novos 
padrões de comportamento para o desenvolvimento de sociedades mais sustentáveis. 

No capítulo 4º da referida Agenda 21, manifesta-se a intenção de: 

 Promover padrões de consumo e produção que reduzam as pressões 
ambientais e atendam as necessidades básicas da humanidade;  

 Desenvolver uma melhor compreensão do papel do consumo e da forma de 
se implementar padrões de consumo mais sustentáveis. 

O Brasil aderiu também, em 2007, ao Processo de Marrakesh que foi concebido 
para dar aplicabilidade e expressão concreta ao conceito de Produção e Consumo 
Sustentáveis (PCS), do que resultou, em 2008, a Portaria nº 44 de 13 de fevereiro, instituindo 
o Comitê Gestor Nacional de Produção e Consumo Sustentável, para elaborar o Plano de 
Ação para a Produção e Consumo Sustentáveis.  

Com o destaque que a questão ambiental vem ganhando e com a mobilização dos 
governos e da sociedade civil todo um conjunto de práticas sociais voltadas para o meio 
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ambiente tem sido instituído tanto no âmbito das legislações e dos programas de governo 
quanto em diversas iniciativas de grupos, de associações e de movimentos ecológicos. 

Ao Estado coube a formulação de políticas de desenvolvimento sustentável para 
garantir o equilíbrio dos ecossistemas tanto para a atual geração como para as vindouras. A 
preocupação com impactos negativos da ação do homem sobre o ambiente está presente 
inclusive na Carta Magna, a qual, em seu Artigo 225 reconhece que 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 a presente e futuras gerações (BRASIL, 1998). 

Dessa forma, a Constituição Brasileira afirma que é responsabilidade do Estado e 
da coletividade defender e preservar o equilíbrio ecossistêmico. 

O Artigo resume os princípios basilares que norteiam a formulação das políticas 
ambientais brasileiras, mas outros Artigos Constitucionais ainda orientam sobre as 
responsabilidades dos entes públicos no trato das questões ambientais: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 

... 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
... 
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 
... 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 

recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
... 
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
... 
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a Proteção do patrimônio 

público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 
... 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios: 

... 
VI - defesa do meio ambiente; 
Além da responsabilidade com a manutenção do equilíbrio ecossistêmico, o 

Estado Brasileiro tem tomado medidas que visam responder às pressões interna e externa 
para manter sob controle seus gastos públicos, através da aplicação eficiente dos recursos 
disponíveis. Uma agenda fiscal, com mais de dez anos, prevê a aplicação dos princípios da 
racionalização e controle do gasto público, aliados à promoção da transparência e 
associados à responsabilidade ambiental, focada principalmente no uso racional de bens 
naturais, no gerenciamento de resíduos e rejeitos e no estímulo a práticas de 
sustentabilidade. 

Enquadra-se neste projeto legislação específica como:  
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 a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 6.938/1981); 
 a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010);  
 a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Lei 6.938/1981);  
 a Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P (MMA, Portaria n. 

510/2002);  
 as Licitações sustentáveis (Decreto no 7.746, de 5/06/2012 e Lei 12.349);  
 a Instrução Normativa MPOG no 1 de 19/01/2010, que trata dos critérios de 

sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou 
obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;  

 a Instrução Normativa MPOG nº 10 de 2012, que estabelece as regras para 
elaboração dos planos de logística sustentável. 

Finalmente em 29 de junho de 2011, o Plenário do Tribunal de Contas da União 
publicou o Acórdão de numero 1.752, cujos itens 9.8 e 9.9, recomendavam ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão que: 

9.8. [...] incentive os órgãos e instituições públicas federais a adotarem um modelo 
de gestão organizacional estruturado na implementação de ações voltadas ao uso racional 
de recursos naturais, a exemplo das orientações fornecidas pelos Programas A3P, PEG e 
Procel EPP; 

9.9. [...] incentive os órgãos e instituições públicas federais a implantarem 
programas institucionais voltados ao uso racional de recursos naturais, inclusive prevendo 
designação formal de responsáveis e a realização de campanhas de conscientização dos 
usuários. 

Em 06/06/2012 foi lançado, pela Portaria Interministerial nº 244, o Projeto 
Esplanada Sustentável (PES), como projeto piloto, com adesão voluntária, e circunscrito, 
inicialmente, aos prédios do entorno da Esplanada. Iniciativa conjunta dos Ministérios de 
Planejamento; de Meio Ambiente; de Minas e Energia; e de Desenvolvimento Social e 
Combate a Fome, o projeto tem como objetivos orientar órgãos e instituições públicas 
federais a adotarem modelos de gestão organizacional com ações pautadas pelo uso 
racional de recursos naturais. 

Na 2ª sessão do artigo primeiro, da Portaria Ministerial são relacionados os 
seguintes objetivos: 

I - promover a sustentabilidade ambiental, econômica e social na Administração 
Pública Federal; 

II - melhorar a qualidade do gasto público pela eliminação do desperdício e pela 
melhoria contínua da gestão dos processos; 

III - incentivar a implementação de ações de eficiência energética nas edificações 
públicas; 

IV - estimular ações para o consumo racional dos recursos naturais e bens 
públicos; 

V - garantir a gestão integrada de resíduos pós-consumo, inclusive a destinação 
ambientalmente correta; 

VI - melhorar a qualidade de vida no ambiente do trabalho; e 
VII - reconhecer e premiar as melhores práticas de eficiência na utilização dos 

recursos públicos, nas dimensões de economicidade e socioambientais. 

É com base nesse histórico de ações que surge, finalmente, o Plano de Logística 
Sustentável – PLS, que atende a determinações superiores, mas busca somar aos esforços 
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conjuntos a experiência, abrangência e influência de instituições variadas mas, 
especialmente, das instituições de ensino que devem servir de modelo a ser seguido pela 
comunidade em que se inserem. As boas práticas aqui implantadas poderão servir de 
modelo e inspiração para que outras sejam criadas e implementadas. 

O plano, aqui apresentado pela UFMA, busca atender às sugestões da Portaria nº. 
651, mas apresentando um modelo próprio, adequado à sua realidade. 

Além disso, não pretende ser rígido ou definitivo e sim ajustar-se gradativamente, 
de acordo com as avaliações regulares, podendo sofrer ajustes e alterações, se e quando 
necessário. É intenção da Instituição, com este plano, que agora se apresenta, assumir o 
compromisso institucional de contribuir com práticas de racionalização dos gastos públicos, 
com transparência e efetividade no uso dos recursos e, paralelamente, desenvolver ações de 
promoção da consciência ambiental junto à comunidade acadêmica com possíveis e 
esperados reflexos sobre o restante da comunidade, usando, para isso, o respeito e 
credibilidade que conquistou ao longo de sua história. Sua vocação de disseminadora e 
inovadora do conhecimento coloca a Instituição numa posição estratégica por excelência 
para promover reflexões críticas sobre a influência antrópica sobre o ambiente e para 
estimular a pesquisa sobre tecnologias mais sustentáveis, a fim de solucionar as questões 
socioambientais em seus campi, com a proposta de reduzir o consumo, melhorar a qualidade 
de vida, otimizar as atividades e minimizar os impactos ao meio ambiente. 

O Plano foi estruturado em tópicos. O primeiro tópico apresenta a Instituição, seu 
perfil e o histórico de suas atividades. O segundo tópico apresenta o Plano de Logística 
Sustentável, com a legislação que o criou, justificativa, objetivos e metodologia. O terceiro 
tópico trata do diagnóstico da situação atual, elencando as práticas já implementadas, seus 
resultados e problemas maiores. O quarto apresenta os projetos nas diferentes áreas 
selecionadas entre aquelas consideradas pela legislação específica. O quinto tópico trata dos 
resultados esperados da implantação das ações propostas e o sexto dos critérios e ações de 
avaliação e monitoramento. Finalmente o último tópico propõe um cronograma de ações a 
que se seguem considerações finais e, em anexo, documentos considerados como 
essenciais. 

O Plano de Logística Sustentável da UFMA é resultado do trabalho e da união de 
esforços de servidores de variados setores, que somaram forças e conhecimentos para 
produzir um documento que sirva de orientação a um processo de gestão pública mais 
sustentável, e que possibilite a implantação, na Instituição, de práticas que reduzam os 
impactos socioambientais. 
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1 – A UFMA 
 
 

1.1 – Perfil: Missão e Objetivos Institucionais 
 

A missão da Universidade Federal do Maranhão é gerar, ampliar, difundir e 
preservar ideias e conhecimentos nos diversos campos do saber, propor soluções visando 
ao desenvolvimento intelectual, humano e sócio-cultural, bem como à melhoria de qualidade 
de vida do ser humano em geral e situar-se como centro dinâmico de desenvolvimento local, 
regional e nacional, atuando mediante processos integrados de ensino, pesquisa e extensão, 
no aproveitamento das potencialidades humanas e da região e na formação cidadã e 
profissional, baseada em princípios humanísticos, críticos, reflexivos, investigativos, éticos e 
socialmente responsáveis. 

Os objetivos institucionais da UFMA, baseados em seu Estatuto (ver Anexo 1), 
são: 

 Ministrar educação em nível superior; 
 Produzir, sistematizar e socializar o conhecimento; 
 Desenvolver, de forma plural, um processo formativo em diferentes campos do 

saber; 
 Desenvolver e difundir a pesquisa científica; 
 Estimular o aperfeiçoamento cultural e profissional; 
 Desenvolver extensão como processo educativo, cultural e científico. 

 
 

1.2 – Evolução Histórica 
 

A Universidade Federal do Maranhão tem sua origem na antiga Faculdade de 
Filosofia de São Luís do Maranhão, fundada em 1953, por iniciativa da Academia 
Maranhense de Letras, da Arquidiocese de São Luís e da Fundação Paulo Ramos. Embora 
inicialmente sua mantenedora fosse esta Fundação, por força da Lei Estadual n.º 1.976 de 
31 de dezembro de 1959 dela se desligou e, posteriormente, passou a integrar a SOMACS - 
Sociedade Maranhense de Cultura Superior, que fora criada em 29 de janeiro de 1956 com a 
finalidade de promover o desenvolvimento da cultura no Estado e criar uma Universidade 
Católica. 

A universidade então criada, fundada pela SOMACS em 18 de janeiro de 1958 e 
reconhecida como universidade livre pela União em 22 de junho de1961, por meio do 
Decreto n.º 50.832, denominou-se Universidade do Maranhão, congregando a Faculdade de 
Filosofia, a Escola de Enfermagem 'São Francisco de Assis' (1948), a Escola de Serviço 
Social (1953) e a Faculdade de Ciências Médicas (1958). 

Posteriormente, o então Arcebispo de São Luís e Chanceler da Universidade, 
acolhendo sugestão do Ministério da Educação e Cultura, propôs ao Governo Federal a 
criação de uma fundação oficial que mantivesse a Universidade do Maranhão, agregando 
ainda a essa universidade a Faculdade de Direito (1945), a Escola de Farmácia e 
Odontologia (1945), as quais eram instituições isoladas federais, e a Faculdade de Ciências 
Econômicas (1965) que era uma instituição isolada particular. 

Assim, o Governo Federal, nos termos da Lei n.º 5.152, de 21 de outubro de 1966, 
(alterada pelo Decreto Lei n.º 921, de 10 de outubro de 1969 e pela Lei n.º 5.928, de 29 de 
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outubro de 1973), instituiu a Fundação Universidade do Maranhão, com a finalidade de 
implantar progressivamente a Universidade do Maranhão. 

Em 14 de novembro de 1972, na gestão do Reitor Cônego José de Ribamar 
Carvalho, foi inaugurada a primeira unidade no Campus do Bacanga, o prédio 'Presidente 
Humberto de Alencar Castelo Branco', o que tornou irreversível, a partir daí, a transferência 
gradual das outras unidades. 

O processo de interiorização da UFMA data de 1971 com a implantação das 
unidades do CRUTAC (Centro Rural Universitário de Treinamentos e Ação Comunitária). Os 
primeiros campi da UFMA – Imperatriz, Codó, Bacabal e Pinheiro – foram criados no final da 
década de 70 do século passado, mas os primeiros cursos regulares de graduação foram 
oferecidos em 1978 e 1979, em Imperatriz. Mais recentemente, a Universidade ampliou os 
programas de interiorização, investindo em projetos de reestruturação de todos os seus 
atuais 8 campi. A UFMA atua em 12 municípios com programas como o PROEB – Programa 
Especial de Formação de Professores para a Educação Básica, PARFOR – Plano Nacional 
de Formação de Professores, Educação do Campo, Pedagogia da Terra, entre outros. 

O ensino à distância, na UFMA, foi oficializado em 2004 e credenciado pelo MEC 
em 2006. Atuando neste momento em 7 campi da UFMA e 23 polos de apoio presencial da 
Universidade Aberta do Brasil – UAB, atende mais de 140 municípios com cursos de 
graduação, extensão e pós-graduação. 

No que diz respeito à pós–graduação, os primeiros cursos de mestrado e 
doutorado foram iniciados em 1985 e 2001, respectivamente. Nos últimos anos houve um 
aumento substancial da oferta e, paralelamente, da qualidade da formação proposta. Hoje, 
há 28 cursos de pós-graduação stricto sensu em funcionamento na UFMA, distribuídos em 
vinte programas de pós-graduação. 

Também são ofertados, anualmente, cerca de 50 cursos de pós-graduação lato 
sensu. 

Associada ao crescimento da pós-graduação, a pesquisa na UFMA vem 
crescendo de forma sistemática ao longo dos anos. As primeiras pesquisas catalogadas na 
UFMA datam de 1975, quase sempre vinculadas aos docentes pós-graduados que 
pretendiam manter suas atividades iniciadas na pós-graduação. Desde então, esses 
docentes foram se agregando em grupos, de forma que a pesquisa cresceu 
sinergeticamente. Atualmente, há 146 grupos de pesquisa certificados na UFMA, os quais 
desenvolvem pesquisa científica em todas as grandes áreas do conhecimento. 

O Complexo Hospitalar do HU - Hospital Universitário é composto por três 
unidades: o Hospital Presidente Dutra, o Hospital Materno-Infantil e a Unidade Ambulatorial 
Campus do Bacanga. As duas primeiras foram cedidas e incorporadas à Instituição em 1990 
e a terceira reestruturada em 2009. Por se tratar de uma unidade gestora independente e por 
exigência do REHUF - Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, o 
HU possui Plano Diretor próprio. 

A sede da Reitoria da UFMA está localizada na Praça Gonçalves Dias, no Palácio 
Cristo-Rei, marco da arquitetura colonial de São Luís, construído em 1877. O prédio abriga a 
sede da Reitoria, a Procuradoria Jurídica e o Memorial Cristo-Rei, um museu que mantém, 
devidamente catalogados e em exposição permanente, objetos e documentos que ilustram e 
atestam a história da Instituição. 
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2 – O PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL – PLS 
 
O Plano de Logística Sustentável é uma ferramenta de planejamento com 

objetivos e responsabilidades definidas, ações, metas, prazos de execução e mecanismos de 
monitoramento e avaliação, que permite ao órgão ou entidade estabelecer práticas de 
sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na administração pública 

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), através da 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, publicou no dia 12 de novembro de 
2012 a instrução normativa nº 10. Nesta, o MPOG define as regras para a elaboração dos 
Planos de Gestão de Logística sustentável (PLS) e determina a criação da Comissão 
Gestora de Logística Sustentável em todos os órgãos e entidades da administração pública 
federal. A comissão deve ser formada por, no mínimo, três servidores, com as funções de 
elaborar em suas unidades o PLS e implementar as práticas de sustentabilidade, como a 
coleta seletiva do lixo, adotar práticas de compras sustentáveis, promover economia e 
racionalização dos gastos públicos praticando o consumo sustentável. Devem também fazer 
o inventário de todos os bens e produtos de suas unidades para substituir por outros 
similares com menor impacto ambiental 

 
 

2.1 – Justificativa  
 

O presente documento tem como objetivo atender às determinações da Instrução 
Normativa nº 10, de 12 de Novembro de 2012, já mencionada. No âmbito da Universidade 
Federal do Maranhão, hoje estabelecida em nove campi, compreendendo a Cidade 
Universitária no Bacanga e os campi dos municípios de Pinheiro, Bacabal, Balsas, Codó, 
Imperatriz, Chapadinha, São Bernardo e Grajaú. O Plano de Logística Sustentável é um 
instrumento norteador que ajudará no planejamento para a adoção de práticas e métodos 
que visem a racionalização e sustentabilidade das despesas desta Instituição, como também, 
busca apontar ações a serem desenvolvidas pela comunidade acadêmica para criar a cultura 
da sustentabilidade. 

Assim, para elaboração do Plano de Logística Sustentável – PLS, foi criada a 
Comissão Gestora Temporária do Plano de Gestão de Logística Sustentável, pela Portaria nº 
composta pelos seguintes membros:  

 

1 Representante da ASCOM 1 Representante do PRECAM 
1 Representante da ASPLAN 1 Representante do PRH 
2 Representantes da CCAA 1 Representante do PROGF 
1 Representante do CCBS 1 Representante do campus de Bacabal 
1 Representante da CCET 1 Representante do campus de Balsas 
1 Representante da CCH 1 Representante do campus de Codó 
1 Representante do CCSO 1 Representante do campus de Grajaú 
1 Representante do CCSST  1 Representante do campus de Pinheiro 
1 Representante do NTI 1 Representante do campus de São Bernardo 

 
Para a elaboração do PLS, foi obervada a legislação pertinente, como a que 

segue: 
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Artigo 3º da Lei nº 8.666/93: 
 
Art. 3A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010). 

 
Artigo 15 do Decreto nº 7.746/12: 

 
Art. 15. Compete à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, como órgão 
central do Sistema de Serviços Gerais – SISG, expedir normas complementares sobre 
critérios e práticas de sustentabilidade, a partir das proposições da CISAP.  

 
Para a constituição do Plano observou-se o Art. 5º, da Instrução Normativa nº 10, 

de 12 de Novembro de 2012, que determina que os PLS deverão conter, no mínimo: 

I – atualização do inventário de bens e materiais do órgão ou entidade e 
identificação de similares de menor impacto ambiental para substituição; 
II – práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e 
serviços; 
III – responsabilidades, metodologia de implementação e avaliação do plano; e 
IV – ações de divulgação, conscientização e capacitação. 

Ainda segundo a Instrução Normativa N. 10, de 12 de Novembro de 2012, no Art. 
8º, as práticas de sustentabilidade e racionalização do uso de materiais e serviços deverão 
abranger, no mínimo, os seguintes temas: 

I – material de consumo compreendendo, pelo menos, papel para impressão, 
copos descartáveis e cartuchos para impressão; 
II – energia elétrica; 
III – água e esgoto; 
IV – coleta seletiva; 
V – qualidade de vida 
VI – compras e contratações sustentáveis, compreendendo, pelo menos, obras, 
equipamentos, serviços de vigilância, de limpeza, de telefonia, de processamento 
de dados, de apoio administrativo e de manutenção predial;  
VII – deslocamento de pessoal, considerando todos os meios de transporte, com 
foco na redução de gastos e de emissões de substâncias poluentes.  

 
 
2.2 – Objetivo  
 

Elaborar o Plano de Logística Sustentável para a UFMA, visando ao uso racional 
de recursos, à proteção ambiental e à promoção da qualidade de vida. 
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2.3 – Metodologia  
 
a) Elaboração do plano para o órgão ou entidade; 
b) Publicar o PLS em site e encaminhá-lo à Secretaria Executiva da CISAP 
c) Subdivisão, se necessário, em razão da complexidade; 
d) Consolidação e aprovação dos resultados pela autoridade responsável pela 

sua aprovação. 
e) Constituição de comissão gestora permanente do plano de logística 

sustentável; 
 
 

2.4 – Composição e Atribuições da Comissão Gestora Permanente 
 
 
 

2.4.1 – Composição da Comissão, cujos membros serão designados pelo Reitor 
 

1 Representante da ASPLAN  
1 Representante da NTI 
1 Representantes da PRECAM 
1 Representante do PROGF 
1 Representante da PRH 

 
 

2.4.2 – Atribuições 
 
 Acompanhar o PLS – Plano de Logística Sustentável, estabelecendo objetivos 

e responsabilidades definidas, ações, metas, prazos de execução, previsão de 
recursos financeiros, humanos e instrumentais, entre outros, necessários para 
a implementação das ações e mecanismos de monitoramento e avaliação;  

 Treinar servidores para atuarem como representantes juntos aos centros 
acadêmicos e outras unidades; 

 Apoiar a criação de subcomissões do PLS nos centros acadêmicos e outras 
unidades; 

 Propor novas medidas a serem acrescentadas às ações iniciais; 
 Monitorar a realização das ações programadas;  
 Avaliar semestralmente os resultados alcançados, para identificar desvios, 

obstáculos ou a necessidade de ações adicionais;  
 Elaborar anualmente o relatório de acompanhamento do PLS, contendo a 

consolidação dos resultados alcançados e identificação e definição das ações 
a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano subsequente; 

 Revisar o PLS.  
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3 – DIAGNÓSTICO PARA ELABORAÇÃO DO PLS - AÇÕES E PRÁTICAS 
SUSTENTÁVEIS JÁ DESENVOLVIDAS NA UFMA: 

 
 

3.1 – Material de Consumo  
 
a) Consumo de papel : segundo informações da Pró-Reitoria de Gestão e 

Finanças – PROGF,  de 2011 a 2013 o consumo de papel pela UFMA aumentou 66%, 
resultado da expansão dos cursos e projetos da universidade. Em 2013, houve o consumo 
de 25% de papel A4 reciclado, muito por conta de uma política impositiva desse consumo, 
pois ainda há muita resistência de diversos setores da universidade em optar pela utilização 
do papel reciclado. O consumo registrado em resmas com 500 folhas foi de:  

 Papel A4 branco 20.131  
 Papel A4 reciclado 5.000  

Além disso, tem sido aconselhada a utilização de papel reciclado, a reutilização do 
verso de papeis impressos erroneamente, para anotação, a impressão frente e verso de 
documentação, inclusive para inclusão em processos administrativos, a utilização dos 
Sistemas da UFMA (SIPAC, SIGRH, SIGAA) para estabelecimento de contato institucional – 
documentos, memorandos eletrônicos. Mas, de forma geral, são práticas pouco 
desenvolvidas ou adotadas pontualmente por alguns setores apenas. Registrem-se as ações 
pontuais de uso de papel reciclado para cópias; das ‘costas’ de cartazes para recados de 
mural e de corte de folhas usadas de um lado para fazer papel de recados, no CCSST. 

b) Consumo de copo: também segundo informações da PROGF, em 2013 houve 
a tentativa de implantação do consumo de copos feitos de material reciclado biodegradável, 
quando foram adquiridas 2.000 unidades de copos para água e para cafezinho, porém o 
custo dessa substituição gradual ainda é muito elevado, sendo o preço de 1 copo feito de 
material reciclado até 1800% maior que o de um copo descartável comum. O consumo 
registrado de descartáveis com pacotes com 100 unidades e de recicláveis com pacotes com 
100 unidades foi de: 

 Copo descartável p/ água 12.012  

 Copo descartável p/ cafezinho 5.364 

 Copo reciclado p/ água 20 

 Copo reciclado p/ cafezinho 20 

As tentativas de introduzir a utilização de canecas de cerâmica, em substituição 
aos copos descartáveis e a utilização de copos feitos de material reciclável, mais resistentes 
e duráveis, não obteve sucesso. Vale mencionar o Projeto Adote um copo, reduzindo a 
quantidade de copos plásticos, em Bacabal. 

c) Consumo de cartuchos: a instituição não faz  mais aquisição de 
tonners/cartuchos de tinta, pois, atualmente, existe um contrato de serviço de locação de 
máquinas de cópia monocromática, com o fornecimento de todos os insumos necessários à 
execução do serviço, exceto papel, incluindo a manutenção preventiva e corretiva e a 
assistência técnica especializada, com pagamento por cópia impressa (R$ 0,047 por cópia). 

As máquinas que ainda utilizam cartuchos de tinta coloridos foram inclusas em 
outro contrato de manutenção corretiva e preventiva de impressoras, incluindo a recarga dos 
cartuchos.   
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3.2 – Energia Elétrica  
 

Algumas ações foram iniciadas como a manutenção preventiva da infraestrutura 
elétrica; os reparos de instalações e equipamentos elétricos; a troca de lâmpadas e 
equipamentos antigos por modelos econômicos; o incentivo ao uso da luz natural, na medida 
do possível; a supervisão dos espaços com ar condicionado, pelos servidores terceirizados 
que fazem a limpeza das salas de aula nos turnos matutino e vespertino e, no turno noturno, 
pelo pessoal da  segurança. Mas são ações não generalizadas e ainda é frequente encontrar 
lâmpadas acesas desnecessariamente.    
 
 
3.3 – Água e Esgotos 

 
É mais regular a manutenção preventiva da infraestrutura hidráulica, os reparos de 

vazamentos de água e é feito o controle da qualidade e da quantidade de água utilizada. 
 
 
3.4 – Coleta Seletiva  

 
Há lixeiras seletivas nos diversos setores dos campi, mas não é feita a coleta 

seletiva. Em Imperatriz, as lixeiras foram implantadas, em maio-junho de 2013, com uma 
campanha chamada “Acerte a lata”, de sensibilização para o depósito de materiais nas 
lixeiras respectivas. A campanha durou até agosto de 2013. Dentro dela, foi feita uma 
parceria com a ASCAMARI (Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de 
Imperatriz), que ficou responsável por fazer a recolha do material. No entanto, essa ação 
durou apenas 3 meses. Hoje o material é posto nas lixeiras, mas não é coletado de forma 
seletiva.  

 
 

3.5 – Qualidade de Vida no Ambiente do Trabalho 
 
Além do esforço que vem sendo feito para melhorar o ambiente de trabalho, com a 

reforma dos espaços existentes ou a construção de novos espaços, a compra de 
equipamentos e mobiliário novos e mais adequados, a Pró-Reitoria de  Recursos Humanos, 
por meio da sua Divisão de Qualidade de Vida, desenvolve vários projetos, tais como: 

 
- Projeto Atividades Físicas e Qualidade de Vida 
Objetivo: Oferecer atividades físicas que contribuam para a melhoria da qualidade 

de vida dos servidores; 
 
- Projeto de Ergonomia  
Objetivo: Utilizar a ergonomia como  contribuição nas ações de qualidade de vida, 

bem-estar e satisfação no trabalho; 
 
- Projeto Mais Saúde: cuidando da qualidade da água e dos alimentos na UFMA 
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Objetivo: Desenvolver ações que garantam a melhoria da qualidade da água e dos 
alimentos oferecidos à comunidade universitária, no âmbito do CAMPUS do Bacanga e de 
outros prédios externos da UFMA; 

 
- Projeto Saúde Vocal  
Objetivo: Promover ações de saúde vocal, visando a prevenção e a intervenção 

nas alterações da voz dos servidores; 
 
- Projeto Atividade: preparando para aposentadoria 
 Objetivo: Disponibilizar condições para que os servidores, em vias de 

aposentadoria, sintam-se preparados para se aposentarem com saúde e qualidade de vida; 
 
- Projeto Recomeçar 
Objetivo: Desenvolver ações de prevenção e combate ao uso do álcool e outras 

drogas entre os servidores; 
 
- Projeto Readaptar 
Objetivo: Acompanhar e orientar o servidor que adquiriu alguma doença ou 

limitação que o impeça de desenvolver suas atividades anteriores durante o processo de 
Readaptação em novas atividades; 

 
- Projeto de Acolhimento de Novos Servidores 
Objetivo: Propiciar a integração do novo servidor no setor de lotação.  
 

 
3.6 – Compras e Contratações Sustentáveis  
 

As compras e licitações obedecem a legislação pertinente, que leva em conta os 
critérios referentes à sustentabilidade. 

 
 

3.7 – Deslocamento de Pessoal 
 

No que diz respeito aos deslocamentos entre os campi e a capital, é feita a 
centralização das viagens em dias de reuniões dos colegiados superiores ou em reuniões de 
trabalho convocadas pela UFMA, o que racionaliza o uso de diárias e passagens aéreas.  

 
 

3.8 – Telefonia 
 
Já está implantado o uso de telefonia por ramais ou de telefone celular corporativo  

 
 
3.9 – Outras Ações 
 

Redução e uso controlado de produtos químicos na higienização dos espaços. 
Além disso, existem algumas ações pontuais, como a criação de um Horto na entrada do 
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Campus de Bacabal, os Projetos de Extensão em Agroecologia e uso de óleo doméstico 
para reciclagem no CCAA e a Criação da Comissão de Gestão de Logística Sustentável, 
com chefes de Departamento e Técnicos Administrativos do CCBS e sugestão de indicação 
de servidores responsáveis pela implantação do plano de gestão em cada departamento 
acadêmico.  

 
 

4 – PROJETOS DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL  
 
O levantamento e a análise dos depoimentos obtidos de diferentes setores da 

Instituição sobre as práticas já implantadas e sobre as dificuldades de sua manutenção 
levam à proposta de etapas diferenciadas de implantação de um Plano de Logística 
Sustentável, previstas por semestres, devendo ser mantidas ou replicadas a cada semestre e 
divulgadas preferencialmente pelos meios de comunicação institucionais, de forma coerente 
com a proposta de economia de materiais de consumo.  

O que se pode observar, de forma geral, foi a existência de práticas de 
sustentabilidade, faltando, no entanto, sistematização, divulgação e apoio à sua replicação. 
Dessa forma, e atendendo à vocação precípua da Instituição, qual seja a de transmissão e 
produção de conhecimento, centramos as primeiras iniciativas do PLS na divulgação, 
incentivo e multiplicação das práticas já implantadas. 

Primeira etapa – a ser realizada no primeiro semestre de implantação do PLS, 
podendo ser repetida regularmente a cada início de semestre, de forma a informar os alunos 
e servidores ingressantes e a reforçar as informações para os veteranos: 

1 - Organização de subcomissões em cada centro acadêmico e em outras 
unidades, responsáveis pelo monitoramento e avaliação dos itens que compõem o 
objeto do PLS; 

2 - Projeto de Comunicação para a Sustentabilidade  

a) Elaboração de campanhas publicitárias que estimulem o uso racional de 
materiais de consumo, energia elétrica, água e esgoto, telefonia e a coleta 
seletiva. 

b) Estímulo, por divulgação de autoria ou por premiação, à participação de 
alunos e servidores na elaboração das campanhas. 

c) Elaboração de campanhas de incentivo e de esclarecimento para 
ampliação da comunicação interna por meio de videoconferências para as 
reuniões de trabalho, de redes sociais, emails e outros sistemas de 
interação de comunicação, e dos sistemas SIG para documentos e 
informações oficiais. 

3 - Apoio aos projetos em curso, realizados por iniciativa pontual de alguns 
setores da Instituição, como a Divisão de Qualidade de Vida, o NIB (Anexo 3) ou o CCBS 
(Anexo 2); 

4 - Criação de um espaço permanente na Feira do Servidor realizada 
anualmente no mês de outubro, por ocasião do aniversário da UFMA, cujo tema será 
Sustentabilidade na UFMA, para divulgação das iniciativas exitosas da Instituição; 

Segunda etapa – a ser realizada no segundo semestre de implantação do PLS, ou 
em data a ser acordada: 
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1 - Projeto de Educação Ambiental 
 

a) Promover curso de capacitação para os representantes do PLS nas 
diversas unidades; 

b) Realização de cursos de capacitação de agentes de limpeza e de 
vigilância. 

2 - Realização de contatos com associações ou entidades que promovam a 
reciclagem, para aproveitamento do material obtido com a coleta seletiva; 

3 - Manutenção da instalação de coletores e instalação de contêineres, para 
incremento da coleta seletiva. 
 

 
5 – PERSPECTIVAS DE MUDANÇA COM A IMPLANTAÇÃO DAS ETAPAS 

 
A primeira e principal meta a ser alcançada é a sensibilização e conscientização 

de que o compromisso com os princípios da sustentabilidade é dever de todos os que 
constituem a UFMA, seja pelo uso racional dos materiais de consumo e pela preservação 
dos espaços e equipamentos, seja pela seleção preferencial por compras que levem em 
conta critérios como o respeito ao ambiente, à diversidade, à segurança, aos direitos 
humanos, aos insumos regionais e à filantropia.  

 O sucesso dessa etapa inicial e recorrente permite prever redução dos índices 
de uso de bens de consumo em geral. Busca-se atingir uma redução de 15%, levando em 
conta a expansão da UFMA. 

Consideramos, no entanto, que a educação é o fator preponderante no resultado 
final do PLS. É pela educação que se institui o respeito ao outro e à Instituição e que se dá o 
engajamento e o sentimento de pertencimento a uma comunidade, em que o bem individual 
precisa ser também o bem comum. Ações educativas e de conscientização levam a 
comportamentos e atitudes de respeito, de valorização e de responsabilidade por esses bens 
comuns. 

 
 

6 – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLS-UFMA 
 

O monitoramento das ações e a avaliação dos resultados será realizado 
semestralmente pelos grupos de trabalho constituídos de acordo com os itens propostos, 
quais sejam: 

1 - Material de consumo 

a) Consumo de papel  
b) Consumo de copo 
c) Consumo de cartuchos  

2 - Energia Elétrica  
3 - Água e Esgotos  
4 - Coleta Seletiva  
5 - Qualidade de vida no ambiente do trabalho 
6 - Compras e contratações sustentáveis  
7 - Deslocamento de pessoal  
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Ao final do ano será elaborado conjuntamente um relatório sobre as ações 

realizadas, os resultados obtidos e será avaliada a necessidade de ajustes de percurso ou de 
novas ações.  
 
7 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

 
As atividades abaixo discriminadas estão distribuídas por semestre no quadro 

seguinte: 

1 Elaboração do PLS 
2 Conclusão do PLS 
3 Aprovação e divulgação do PLS  
4 Constituição das subcomissões 
5 Projeto de Comunicação para a Sustentabilidade 
6 Apoio a projetos 
7 Projeto de Educação Ambiental 
8 Feira do servidor 
9 Contatos com associações 
10 Avaliação do Plano 
11 Elaboração de relatório 
 

 

 
1 

2º semestre 2014 
2 

1º semestre 2015 
1 

2º semestre 2015 

Ação jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

1 x x x x               

2   x  x              

3   x   x             

4   x x x x x            

5       x x x x         

6   x x x x x x x x x x x x x x x x 

7             x x x x x x 

8      x          x   

9       x x x    x x x x   

10                 x x 

11                  x 

  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
O Plano de Logística Sustentável apresentado pela UFMA pretende ser um 

primeiro passo para um caminho mais longo de implantação de hábitos e atitudes de uso 
racional de bens de consumo e de respeito e envolvimento racional com a Instituição, não só 
com o compromisso pessoal, mas na defesa e divulgação dos benefícios que essas atitudes 
podem trazer. Em se tratando de uma Instituição de ensino, acreditamos que é importante 
dar destaque às ações educativas, na forma de campanhas e cursos que difundam as boas 
práticas e desenvolvam o sentimento de pertencimento a uma comunidade que deve ser 
cuidada, preservada e defendida.  
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APÊNDICES 
 
 
Apêndice A – Inventário de Bens de Consumo 
 
 

Levantamento da Lista de Materiais de Consumo Utilizados pela UFMA em um Ano. 

Código 
CATMAT/SIPAC 

Descrição do 
Item 

Qtd. 
Unidade de 

medida 
Valor Total 

(R$) 
Item 

Sustentável 

226343/ 
3016000002209 

Copo descartável, 
180 ml 

12.012 
Pct c/ 100 
unidades 

27.627,60 Não 

226342/ 
3021000000355 

Copo descartável, 
50 ml 

5.364 
Pct c/ 100 
unidades 

6.007,68 Não 

226606/ 
3016000005859 

Papel A4 branco 20.131 
Resma c/ 500 

fls 
217.213,49 Não 

301873/ 
3041000001529 

Papel A4 
reciclado 

5.000 
Resma c/ 500 

fls 
56.500,00 Sim 

151006/ 
3021000001200 

Copo reciclado 
200 ml 

20 
Pct c/ 100 
unidades 

560,00 Sim 

151006/ 
3016000005906 

Copo reciclado 50 
ml 

20 
Pct c/ 100 
unidades 

300,00 Sim 
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Apêndice B – Projetos de Práticas Sustentáveis já Elaborados ou Adotados 
 
 
CCBS 
 
Impressoras – ampliação do uso de impressora de tonner coorporativas nos demais 
departamentos vinculados ao centro em detrimento das impressoras individuais (contratos de 
terceirização de impressão com empresas que utilizam máquinas RICOH)  

Objetivo – reduzir os custos financeiros decorrentes da compra de toners e 
cartuchos para impressão do dos documentos próprio centro.  

Iniciativas: 

1. Realizar um mapeamento dos Departamentos a serem implantadas as 
impressoras, bem como fazer um levantamento dos dados referentes aos contratos de 
terceirização de impressão.  

2. Ampliar o uso do contrato de terceirização de impressão e, em contrapartida, 
reduzir o uso de impressoras próprias.  

3. Configurar os microcomputadores para impressão em preto e branco e em 
modo econômico para as impressões realizadas nas impressoras próprias quando não for 
possível o uso das corporativas.  

4. Incluir, nos próximos contratos de terceirização de impressão, cláusula referente 
à obrigação da contratada ao descarte adequado dos tonners e cartuchos.  

Meta Geral – reduzir em 10% os gastos com aquisição de tonners e cartuchos 
para impressão.  

 
Água e Esgoto  

Objetivo – promover o consumo racional de água nas instalações do CCBS.  
Iniciativas: 

1. Garantir a continuidade do funcionamento consciente;  
2. Fazer um mapeamento das instalações hidráulicas de copas e banheiros, 

visando à substituição de torneiras de volante por torneiras temporizadas e de válvulas de 
descarga por caixas acopladas, com descargas de dois estágios;  

3. Estudar a viabilidade de se instalar um hidrômetro por prédio, com vistas a 
estabelecer um controle mais eficaz do consumo de água;  

4. Realizar campanhas de sensibilização e conscientização quanto ao consumo 
racional de água;  

5. Estudar a viabilidade de ampliação dos sistemas de captação de águas pluviais, 
bem como do ar condicionado para uso na rede de hidrantes, em banheiros, lavagem e 
limpeza em geral.  

Meta Geral – redução de 20% do consumo de água (após a instalação dos 
hidrômetros e da realização das campanhas de conscientização e captação).  
 
Energia Elétrica  

Objetivo – promover o consumo racional de energia elétrica nas instalações do 
CCBS.  

Iniciativas: 
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1. Substituir os aparelhos de ar condicionado por modelos mais econômicos tipo 
Split;  

2. Estudar a viabilidade de redução do número de lâmpadas e, quando couber, a 
troca do modelo das mesmas em áreas de uso coletivo.  

3. Estudar a viabilidade da instalação de sensores de presença em áreas 
coletivas;  

Meta Geral – redução de 20% do consumo dos níveis atuais de consumo. 
 

Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis  
Objetivo – fazer o descarte adequado dos resíduos recicláveis  
Iniciativas: 

1. Manter o programa de coleta seletiva de resíduos recicláveis;  
2. Realizar campanhas de sensibilização e conscientização junto à comunidade 

acadêmica quanto à importância do descarte adequado e da realização da coleta seletiva de 
resíduos recicláveis.  

Meta Geral – realizar coleta seguindo diretrizes e princípios de sustentabilidade. 
 

Contratações Sustentáveis  
Objetivo – reduzir o déficit global da distribuição de apoio administrativo 

terceirizado.  
Iniciativas: 

1. Revisar o processo de distribuição dos serviços de apoio administrativo  
Meta Geral – redução de 20% os défice de pessoal de apoio administrativo.  

 
Telefonia e Transmissão de Dados  

Objetivo – reduzir os gastos com serviços de telefonia e transmissão de dados.  
Iniciativas: 

1. Substituir, gradativamente, o sistema de telefonia convencional e-mail 
institucional; 

2. Estimular, por meio de campanhas de conscientização, a utilização alternativa 
de comunicação por voz na internet (tais como Skype, whatsApp, entre outros), a fim de 
reduzir os gastos com chamadas em especial as  interurbanas. 

Meta Geral – reduzir em 10% os gastos com serviços de telefonia e transmissão 
de dados.  
 
Obras e Manutenção Predial  

Objetivo – adotar critérios de sustentabilidade nas obras, reformas e serviços de 
manutenção do CCBS-Sustentável 

Iniciativas: 

1. Implantar a manutenção predial preventiva, objetivando redução de custos com 
manutenção corretiva;  

2. Identificar e utilizar, quando possível, materiais duráveis, certificados e 
sustentáveis, preferencialmente reciclados e de origem de recursos naturais renováveis.  

Meta Geral – realizar todas as obras, reformas e manutenções seguindo diretrizes 
e princípios de sustentabilidade, adotando, para tanto, práticas que coadunam com os 
mesmos.   
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Qualidade de Vida  
Objetivo – promover a qualidade de vida dos servidores e colaboradores do 

CCBS.  
Iniciativas: 

1. Incentivar aos servidores e colaboradores para prática de atividades físicas;  
2. Criar um programa de prevenção e tratamento à dependência de álcool e outras 

drogas;  
3. Divulgar a importância do programa de vacinação preventiva ; 
4. Fomentar  palestras periódicas em  atenção à Saúde do Servidor ; 
5. Realizar pesquisas de satisfação e de aferição da qualidade de vida no 

ambiente de trabalho.  
Meta Geral – aumentar o bem-estar dos servidores e colaboradores no ambiente 

de trabalho.  
 

Material de Consumo  
 
Copo descartável  

Objetivo – reduzir os custos financeiros e o passivo ambiental decorrentes da 
utilização de copos descartáveis.  

Iniciativas: 

1. Estimular, por meios de campanha de conscientização, o uso de copos 
reutilizáveis.  

2 .Reduzir o número de locais com disponibilidade de copos descartáveis.  
3. Reduzir, gradativamente, o fornecimento de copos descartáveis para cada 

setor.  
Meta Geral – reduzir o consumo de copos descartáveis em 10%. 
 

Papel (para impressão)  
Objetivo – reduzir os custos financeiros e o passivo ambiental decorrentes do 

consumo de papel para impressão.  
Iniciativas: 

1. Configurar os microcomputadores para a impressão frente e verso.  
2. Realizar campanhas de sensibilização para conscientizar os servidores a 

reduzir o número de impressões.  
3. Substituir, quando possível, o uso de documento impresso por documento 

digital nos processos administrativos.  
Meta Geral – reduzir em 10% o consumo de papel no CCBS.  
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À Comunidade Universitária 

 
Tenho a grata satisfação de entregar o novo Estatuto da nossa Universidade, recém-
aprovado, moderno e capaz de atender ao desenvolvimento futuro da UFMA, 
representando, decorridos vinte anos de vigência do anterior, uma conquista almejada 
por todos, porquanto se trata da norma maior reguladora da vida universitária. 

 
Othon de Carvalho Bastos 

Reitor 
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TÍTULO I 
 

DA UNIVERSIDADE, SEUS PRINCÍPIOS E FINALIDADES 
 

CAPÍTULO I 
 

DA UNIVERSIDADE 
 
Art. 1º – A Universidade Federal do Maranhão – UFMA, instituição oficial de 

ensino superior, pesquisa e extensão, estruturada sob a forma de fundação de direito 
público, mantida pela União, vinculada ao Ministério da Educação e do Desporto, nos termos 
da Lei nº 5.152, de 21 de outubro de 1966, tem sede e foro em São Luís, capital do Estado 
do Maranhão. 

 
Art. 2° – A Universidade, dotada de autonomia administrativa,didático-científica, 

disciplinar e de gestão financeira e patrimonial, rege-se pela legislação federal pertinente, por 
este Estatuto, pelo Regimento Geral, pelos Regimentos dos Colegiados Superiores, pelos 
Regimentos das Unidades Acadêmicas e Administrativas e pelas Resoluções emanadas dos 
Colegiados Superiores. 

 
CAPÍTULO II 

 
DOS PRINCÍPIOS 

 
Art. 3º – A Universidade Federal do Maranhão obedece aos seguintes princípios: 
I – educação superior pública, gratuita, democrática, laica e de qualidade social; 
II – indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;  
III – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, 

a tecnologia, a arte e o saber; 
IV – respeito ao pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
V – educação superior articulada com o trabalho e as práticas sociais; 
VI – universalidade do conhecimento e fomento à interdisciplinaridade; 
VII – descentralização administrativa na organização das estruturas acadêmicas, 

com respeito à autonomia dos diversos setores institucionais; 
VIII – democracia social, cultural, política e econômica, com o exercício da justiça 

e do bem-estar do ser humano; 
IX – democratização da educação no que concerne à gestão, à igualdade de 

oportunidades de acesso e à socialização de seus benefícios; 
X – desenvolvimento cultural, artístico, tecnológico e socioeconômico do Estado 

do Maranhão, da Região e do País; 
XI – compromisso com a paz, com a defesa dos direitos humanos e com a 

preservação do meio ambiente; 
XII – publicidade dos atos e das informações;  
XIII – planejamento e avaliação periódica das atividades; 
XIV – prestação de contas acadêmica e financeira; 
XV – avaliação institucional democrática, como subsidiária do processo de 

definição de práticas e estruturas acadêmicas.  
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CAPÍTULO III 
 

DAS FINALIDADES 
 
Art. 4° – São finalidades da Universidade Federal do Maranhão: 
I – ministrar educação em nível universitário; 
II – produzir, sistematizar e socializar o saber, ampliando e aprofundando a 

formação do ser humano para o exercício profissional e da cidadania, a reflexão crítica, a 
participação e a solidariedade, com vista à construção de uma sociedade justa e democrática 
e à defesa da qualidade de vida; 

III – desenvolver, de forma plural, um processo formativo em diferentes campos do 
saber, necessário à compreensão da natureza e da cultura; 

IV – contribuir para o desenvolvimento dos diversos ramos do conhecimento, 
através do ensino, da pesquisa e da extensão; 

V – desenvolver e difundir o conhecimento, tendo em vista preparar o indivíduo 
para o exercício da reflexão crítica e da participação na produção, sistematização e 
desenvolvimento do saber; 

VI – desenvolver e difundir a pesquisa científica, objetivando o avanço do 
conhecimento teórico e prático, em seu caráter universal e autônomo, contribuindo para a 
solução dos problemas sociais, 

econômicos e políticos, nacionais e regionais, e para a elevação do nível de vida 
do povo brasileiro; 

VII – desenvolver a formação de profissionais e pesquisadores, em diferentes 
áreas de conhecimento; 

VIII – contribuir para a solução dos problemas sociais, econômicos e políticos da 
sociedade, mediante a produção de conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais e o 
desenvolvimento de práticas educativas; 

IX – estimular a necessidade permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e criar alternativas de concretização das expectativas de formação, de modo a 
possibilitar a integração dos conhecimentos adquiridos nas diversas experiências educativas; 

X – desenvolver a extensão como processo educativo, cultural e científico, aberta 
à participação dos diversos segmentos da sociedade, viabilizando-a na articulação ensino-
pesquisa; 

XI – diagnosticar os problemas e demandas regionais, condicionados pelas 
políticas da economia mundial, numa perspectiva de construir respostas críticas e 
significativas de formação profissional e produção científica, artística e cultural para o 
desenvolvimento social; 

XII – promover a melhoria das condições de vida da população, com a produção e 
socialização da ciência e da cultura, superando as condições desumanas e injustas da 
sociedade; 

XIII – estimular a solidariedade humana e os ideais de liberdade. 
 

TÍTULO II 
 

DA ESTRUTURA UNIVERSITÁRIA 
 

CAPÍTULO I 
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DOS PRINCÍPIOS 

 
Art. 5° – A Universidade adota estrutura e métodos de funcionamento que 

preservem a unidade de suas funções de ensino, pesquisa e extensão e assegurem a 
utilização de seus recursos materiais e humanos. 

 
Art. 6º – A Universidade estrutura-se em Departamentos Acadêmicos e 

Coordenadorias de Curso, sob a coordenação de Unidades Acadêmicas. 
 
Parágrafo Único – Para os efeitos deste Estatuto, Unidades Acadêmicas são os 

Centros, Institutos e Faculdades, e as Subunidades Acadêmicas são os Departamentos 
Acadêmicos e as Coordenadorias de Curso. 

 
Art. 7º – O ensino, a pesquisa e a extensão, envolvidos em cada curso ou projeto, 

desenvolvem-se sob a responsabilidade dos Departamentos Acadêmicos, articulados com as 
Unidades Acadêmicas, com prioridade para a integração do conhecimento e a 
interdisciplinaridade. 

 
Art. 8º – A Universidade obedece ao princípio da gestão democrática e tem 

órgãos colegiados, com a participação de segmentos da comunidade institucional, local e 
regional. 

 
Parágrafo Único – Os docentes ocupam setenta por cento dos assentos em cada 

órgão colegiado e cada comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações 
estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes da Universidade. 

 
CAPÍTULO II 

 
DAS UNIDADES ACADÊMICAS 

 
Art. 9º – As Unidades Acadêmicas congregam o ensino, a pesquisa e a extensão, 

segundo as áreas do conhecimento por elas abrangidas, devendo manter a cooperação com 
outras entidades. 

 
CAPÍTULO III 

 
DAS SUBUNIDADES ACADÊMICAS 

 
Art. 10 – Os Departamentos Acadêmicos e as Coordenadorias de Curso são a 

menor fração das Unidades Acadêmicas, para todos os efeitos de organização 
administrativa, didático-científica e de 

distribuição de pessoal. 
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TÍTULO III 
 

DA ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
 
Art. 11 – A Administração da Universidade é constituída por Órgãos Deliberativos 

e Órgãos Executivos. 
 
Art. 12 – Os Órgãos Deliberativos são os seguintes: 

I – Colegiados Superiores: 
a) Conselho Diretor; 
b) Conselho Universitário; 
c) Conselho de Administração; 
d) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

II – Colegiados Acadêmicos: 
a) Conselho de Unidade Acadêmica; 
b) Assembléia Departamental; 
c) Colegiado de Curso. 

 
Art. 13 – Os Órgãos Executivos são constituídos de Órgãos Executivos Centrais, 

Órgãos Executivos Auxiliares e Órgãos Executivos Acadêmicos. 
I – Órgãos Executivos Centrais: 

a) Reitoria; 
b) Vice-Reitoria. 

II – Órgãos Executivos Auxiliares: 
a) Pró-Reitorias; 
b) Hospital Universitário; 
c) Prefeitura de Campus; 
d) Unidades Suplementares. 

III – Órgãos Executivos Acadêmicos 
a) Diretoria das Unidades Acadêmicas; 
b) Chefia das Subunidades Acadêmicas – Departamentos; 
c) Coordenadoria das Subunidades Acadêmicas – Cursos. 

 
CAPÍTULO I 

 
DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS 

 
SEÇÃO I 

 
DO CONSELHO DIRETOR 

 
Art. 14 – O Conselho Diretor é órgão deliberativo, normativo, supervisor e 

fiscalizador, em matéria de política econômico-financeira e de gestão do patrimônio da 
Universidade. 

 
Parágrafo Único – O Conselho Diretor é auxiliado por uma Auditoria Contábil 

interna. 
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Art. 15 – O Conselho Diretor, composto de seis membros titulares e três 

suplentes, tem o Reitor como seu membro nato e Presidente. 
 
§ 1º – Os membros titulares e suplentes são nomeados pelo Presidente da 

República, para mandato de quatro anos, permitida uma recondução, e observado o 
seguinte: 

a) dois titulares e um suplente de livre escolha presidencial; 
b) dois titulares e um suplente escolhidos de lista sêxtupla organizada pelo 

Conselho Universitário, em votação secreta; 
c) dois titulares e um suplente escolhidos de lista sêxtupla organizada pela 

Sociedade Maranhense de Cultura Superior – SOMACS. 
 
§ 2º – A função de membro do Conselho Diretor é considerada de caráter 

relevante, e será exercida gratuitamente. 
 
§ 3º – O Presidente do Conselho Diretor é substituído, sucessivamente, em suas 

faltas ou impedimentos, pelo Vice–Reitor ou por um membro titular escolhido por seus pares. 
 
§ 4º – Os suplentes podem participar dos trabalhos do Conselho Diretor, mas só 

terão direito a voto se estiverem no exercício da função. 
 
Art. 16 – Os membros do Conselho Diretor ficam dele afastados, quando 

investidos em cargo em comissão ou de confiança na Universidade. 
 

SEÇÃO II 
 

DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
 
Art. 17 – O Conselho Universitário é o órgão máximo deliberativo e normativo da 

Universidade, competindo-lhe decidir sobre as questões atinentes à política de ensino, 
pesquisa e extensão e às diretrizes administrativas em geral, bem como acompanhar a 
execução e avaliar os resultados das ações postas em prática. 

 
Art. 18 – O Conselho Universitário é composto de: 

I – Reitor, como seu Presidente; 
II – Vice–Reitor, como seu Vice–Presidente; 
III – Ex–Reitor, que por último haja exercido mandato completo; 
IV – todos os Membros do Conselho de Administração; 
V – todos os Membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 
VI– Representantes da Comunidade Externa, na forma estabelecida pelo 

Regimento Geral. 
 

 
SEÇÃO III 

 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
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Art. 19 – O Conselho de Administração, órgão deliberativo e consultivo em 

matéria administrativa, compõe-se dos seguintes membros: 
I – Reitor, como seu Presidente; 
II – Vice-Reitor, como seu Vice-Presidente; 
III – Ex-Reitor que tenha exercido mandato completo no último período; 
IV – Dirigentes das Pró-Reitorias afetas à área do Conselho; 
V – Coordenador das Unidades Suplementares ; 
VI – Prefeito de Campus; 
VII – Diretores das Unidades Acadêmicas; 
VIII – Diretor Geral do Hospital Universitário; 
IX – Chefes de Departamento Acadêmico por Unidade Acadêmica, eleitos pelo 

Conselho da Unidade respectiva; 
X – Coordenadores de Curso de Graduação por Unidade Acadêmica, eleitos pelo 

Conselho da Unidade respectiva; 
XI – Coordenador de Curso de Pós-Graduação stricto sensu, eleito por seus 

pares; 
XII – Representantes do Corpo Discente, conforme legislação vigente; 
XIII – Representante dos Técnico-Administrativos, indicado pelo Sindicato dos 

Trabalhadores do Ensino de 3º Grau no Maranhão. 
 
§ 1º – O número de representantes no Conselho de Administração de que tratam 

os incisos IX, X e XII será definido no Regimento Geral. 
 
§ 2º – Os mandatos dos representantes a que se referem os incisos IX, X e XIII 

são de dois anos, e os de que trata o inciso XII de um ano, em todos os casos permitida uma 
única recondução. 

 
§ 3º – O Conselho de Administração tem a Câmara de Administração como Órgão 

consultivo em matéria de administração. 
 

SEÇÃO IV 
 

DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 
Art. 20 – O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é o órgão deliberativo e 

consultivo em matéria de ensino, pesquisa e extensão, e compõe-se de: 
I – Reitor, como seu Presidente; 
II – Vice-reitor, como seu Vice-Presidente; 
III – Dirigentes das Pró-Reitorias afetas à área do Conselho; 
IV – Diretores das Unidades Acadêmicas; 
V – Diretor Geral do Hospital Universitário; 
VI – Chefes de Departamento Acadêmico por Unidade Acadêmica, eleitos pelo 

Conselho da Unidade respectiva; 
VII – Coordenadores de Curso de Graduação por Unidade Acadêmica, eleitos pelo 

Conselho da Unidade respectiva; 
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VIII – Coordenadores de Curso de Pós-Graduação stricto sensu por Unidade 
Acadêmica, eleitos por seus pares; 

IX – Dirigente da Biblioteca Central; 
X – Dirigente do Colégio Universitário da UFMA; 
XI – Representantes do Corpo Discente, indicados pelo Diretório Central dos 

Estudantes; 
XII – Representante da Associação dos Professores da Universidade Federal do 

Maranhão, indicado; 
XIII – Representante do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino de 3º Grau no 

Maranhão, com direito somente a voz. 
 
§ 1º – O número de representantes no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

de que tratam os incisos VI, VII, VIII e XI será definido no Regimento Geral. 
 
§ 2º – Os representantes enumerados nos incisos VI a VIII têm mandato de dois 

anos, e os de que tratam os incisos XI a XIII, mandato de um ano, em todos os casos 
permitida uma única recondução. 

 
Art. 21 – O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão tem a Câmara de 

Graduação como órgão consultivo em matéria de Graduação; a Câmara de Pós-Graduação 
como órgão consultivo em matéria de Pós-Graduação; a Câmara de Extensão como órgão 
consultivo em matéria de Extensão; a Câmara de Pesquisa como órgão consultivo em 
matéria de Pesquisa; a Câmara de Assuntos Estudantis como órgão consultivo em matéria 
de Assuntos Estudantis. 

 
SEÇÃO V 

 
DO CONSELHO DE UNIDADE ACADÊMICA 

 
Art. 22 – O Conselho de Unidade Acadêmica é o órgão máximo consultivo e 

deliberativo da administração das Unidades Acadêmicas. 
 
Art. 23 – Das decisões do Conselho de Unidade Acadêmica caberá recurso aos 

Conselhos Superiores, na forma estabelecida pelo Regimento Geral. 
 
Art. 24 – A composição e as atribuições do Conselho de Unidade Acadêmica 

serão estabelecidas pelo Regimento Geral. 
 

SEÇÃO VI 
 

DA ASSEMBLÉIA DEPARTAMENTAL 
 
Art. 25 – A Assembleia Departamental é o órgão máximo consultivo e deliberativo 

dos Departamentos Acadêmicos e terá suas atribuições e composição definidas no 
Regimento Geral. 
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Art. 26 – Das decisões da Assembleia Departamental cabe recurso ao Conselho 
da Unidade Acadêmica a que o Departamento Acadêmico estiver vinculado, na forma 
estabelecida pelo Regimento Geral. 

 
SEÇÃO VII 

 
DO COLEGIADO DE CURSO 

 
Art. 27 – Os Colegiados de Curso de Graduação e de Pós-Graduação stricto 

sensu são os órgãos máximos consultivos e deliberativos dos Cursos de Graduação e de 
Pós-Graduação stricto sensu e terão suas atribuições e composição definidas no Regimento 
Geral. 

 
Art. 28 – Das decisões dos Colegiados de Curso de Graduação e de Pós-

Graduação stricto sensu cabe recurso ao Conselho da Unidade Acadêmica a que os Cursos 
estiverem vinculados, na forma estabelecida pelo Regimento Geral. 

 
CAPÍTULO II 

 
DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS 

 
SEÇÃO I 

 
DA REITORIA 

 
Art. 29 – A Reitoria é o Órgão Superior Executivo da Universidade, cabendo-lhe 

administrar, coordenar e supervisionar todas as atividades universitárias. 
 
Parágrafo Único – Cabe ao Regimento Geral da Universidade e ao Regimento 

Interno da Reitoria estabelecer a estrutura e a competência dos órgãos que compõem a 
Reitoria. 

 
Art. 30 – A Reitoria é exercida pelo Reitor, escolhido nos termos da legislação 

vigente e conforme o Regimento Geral, entre os Professores Adjuntos ou Titulares ou que 
possuam o título de Doutor, integrantes da Carreira do Magistério Superior da Universidade 
Federal do Maranhão, nomeado pelo Presidente da República para um mandato de quatro 
anos, em regime de trabalho de dedicação exclusiva, permitida uma única recondução. 

 
Parágrafo Único – Nas faltas e impedimentos do Reitor, a Reitoria será exercida 

pelo Vice-Reitor, sem que este o suceda nos casos de vaga. 
 
Art. 31 – A Vice-Reitoria é exercida pelo Vice-Reitor, escolhido nos termos da 

legislação vigente e conforme o Regimento Geral, entre os Professores Adjuntos ou Titulares 
ou possuidores do título de Doutor, integrantes da Carreira do Magistério Superior da 
Universidade Federal do Maranhão, nomeado pelo Reitor para um mandato de quatro anos, 
em regime de trabalho de dedicação exclusiva, permitida uma única recondução. 
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Art. 32 – Nos impedimentos e ausências eventuais, simultâneos do Reitor e do 
Vice-Reitor, a Reitoria será exercida por um membro titular do Conselho Diretor, escolhido 
por seus pares. 

 
Art. 33 – No caso de vacância dos cargos de Reitor e Vice-Reitor assumirá a 

direção da Universidade o membro titular mais antigo do Conselho Diretor dentre os 
indicados pelo Conselho Universitário, sendo organizadas novas eleições no prazo máximo 
de sessenta dias após a abertura da vaga. 

 
Parágrafo Único – O mandato dos Dirigentes que vierem a ser nomeados é de 

quatro anos. 
 

SEÇÃO II 
 

DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
Art. 34 – A Universidade tem Unidades Administrativas, constituídas pelas Pró-

Reitorias, pelo Hospital Universitário, pela Prefeitura de Campus e pelas Unidades 
Suplementares, para executar ações definidas no Regimento Geral. 

 
§ 1º – O Hospital Universitário é regido por Regimento específico, discutido e 

aprovado pelo Conselho Universitário. 
 
§ 2º – Cada Pró-Reitoria é dirigida por um Pró-Reitor. O Hospital Universitário é 

dirigido por um Diretor-Geral. A Prefeitura de Campus por um Prefeito. A Coordenadoria das 
Unidades Suplementares por um Coordenador. 

 
§ 3º – A nomeação dos Dirigentes das Pró-Reitorias, Prefeitura de Campus e 

Unidades Suplementares é de competência do Reitor, sendo demissíveis ad nutum. 
 
§ 4º – O Diretor do Hospital Universitário é nomeado pelo Reitor, de conformidade 

com o Regimento específico do Hospital Universitário. 
 

SEÇÃO III 
 

DAS UNIDADES ACADÊMICAS 
 
Art. 35 – A Diretoria de Unidade Acadêmica é seu órgão máximo executivo, e 

como tal dirige, coordena, fiscaliza e superintende as atividades da Unidade, sendo exercida 
por um Diretor. 

 
Art. 36 – O Diretor de Unidade Acadêmica é escolhido, nos termos da legislação 

vigente, conforme o Regimento Geral, entre os Professores Adjuntos , Titulares ou 
possuidores do título de Doutor, integrantes da Carreira do Magistério Superior da 
Universidade Federal do Maranhão, nomeado pelo Reitor para um mandato de quatro anos, 
em regime de trabalho de dedicação exclusiva, permitida uma única recondução. 
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Parágrafo Único – Em caso de vacância do cargo de Diretor de Unidade 
Acadêmica, o Reitor nomeará um Diretor Pro-Tempore para exercer o cargo até novas 
eleições gerais para Diretor das Unidades Acadêmicas. 

 
SEÇÃO IV 

 
DAS SUBUNIDADES ACADÊMICAS 

 
Art. 37 – Cada Departamento Acadêmico tem um Chefe, eleito conforme as 

normas estabelecidas no Regimento Geral, dentre os Professores integrantes da Carreira do 
Magistério Superior da Universidade Federal do Maranhão, empossado pelo Reitor para um 
mandato de dois anos, permitida uma única recondução. 

 
Art. 38 – Cada Curso de Graduação e de Pós-Graduação stricto sensu tem uma 

Coordenadoria e um Coordenador eleito conforme as normas estabelecidas no Regimento 
Geral, dentre os Professores integrantes da Carreira do Magistério Superior da Universidade 
Federal do Maranhão, e empossado pelo Reitor para um mandato de dois anos, permitida 
uma única recondução. 

 
Parágrafo Único – As Coordenadorias de Curso terão suas atribuições definidas 

no Regimento Geral. 
 

TÍTULO IV 
 

DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DA UNIVERSIDADE 
 

CAPÍTULO I 
 

DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO 
 
Art. 39 – O ensino, a pesquisa e a extensão, funções básicas da Universidade, 

são exercidos de modo indissociável, com o objetivo de garantir, ao processo educacional, 
unidade de orientação, transmissão, investigação e aplicação de conhecimentos. 

 
Art. 40 – O ensino, a pesquisa e a extensão na Universidade obedecem a uma 

política geral de linhas prioritárias, voltada para a realidade nacional, regional e maranhense, 
sem prejuízo da liberdade acadêmica. 

 
SEÇÃO I 

 
DO ENSINO 

 
Art. 41 – A Universidade oferece as seguintes modalidades de Cursos e 

Programas: Graduação, Pós-Graduação, Extensão e Sequenciais. 
 
Parágrafo Único – O ingresso nos Cursos e Programas de que trata este Artigo 

dá-se de conformidade com normas específicas a eles relativas. 
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Art. 42 – Os Cursos de Graduação têm por finalidade habilitar à obtenção de grau 

acadêmico nas áreas fundamentais de conhecimento, das respectivas aplicações técnicas e 
profissionais, para a inserção no trabalho e para a participação no desenvolvimento da 
sociedade brasileira. 

 
Art. 43 – A criação de Cursos de Graduação na UFMA depende de: 
I – estudo diagnóstico da necessidade do Curso no contexto regional; 
II – projeto pedagógico do Curso; 
III – atendimento à legislação educacional vigente; 
IV – aprovação nas instâncias competentes. 
 
Art. 44 – O projeto pedagógico dos Cursos de Graduação tem sua organização 

disciplinada no Regimento Geral. 
 
Art. 45 – Os Cursos de Graduação são abertos à admissão, no limite 

preestabelecido de vagas, segundo disposto no Regimento Geral, nas Resoluções do 
Conselho Universitário e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, nestes casos: 

I – candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido 
classificados em processo seletivo; 

II – portadores de diploma de curso superior; 
III – transferências obrigatórias e facultativas; 
IV – bolsistas de acordo cultural entre o Brasil e outros países; 
V – alunos de outras Instituições, nas condições estabelecidas em convênio com a 

Universidade; 
VI – matrículas autorizadas na condição de reciprocidade diplomática, prevista em 

lei. 
 
Art. 46 – Cada Curso de Graduação tem como órgãos: 
I – Colegiado de Curso; 
II – Coordenadoria de Curso. 
 
Parágrafo Único – Os Colegiados de Curso de Graduação são seus órgãos 

máximos consultivos e deliberativos e terão suas atribuições definidas no Regimento Geral, 
que também disporá sobre as atribuições das Coordenadorias de Curso. 

 
Art. 47 – A Pós-Graduação compreende os seguintes níveis de formação: 
I – Aperfeiçoamento; 
II – Especialização; 
III – Mestrado; 
IV – Doutorado. 
 
Parágrafo Único – Nenhum dos níveis constitui requisito indispensável à 

matrícula em outro. 
 
Art. 48 – Os Cursos de Pós-Graduação têm como objetivo a formação de 

docentes, pesquisadores e profissionais de alto nível, e são abertos a candidatos diplomados 
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em Cursos de Graduação e que preencham os requisitos estabelecidos pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão e pelos respectivos Regimentos Internos dos Cursos. 

 
Art. 49 – Cada Curso de Pós-Graduação stricto sensu tem como órgãos: 
I – Colegiado de Curso ; 
II – Coordenadoria de Curso. 
 
Parágrafo Único – Os Colegiados de Curso de Pós-Graduação stricto sensu são 

seus órgãos máximos consultivos e deliberativos e terão suas atribuições definidas no 
Regimento Geral, que também disporá sobre as atribuições das Coordenadorias de Curso. 

 
Art. 50 – Os Cursos de Extensão têm como objetivo difundir e atualizar 

conhecimentos, sendo abertos à participação da comunidade em geral, conforme requisitos 
estabelecidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 
Art. 51 – Os Cursos Sequenciais, por campo de saber, definem-se como um 

conjunto de atividades sistemáticas de formação, alternativas ou complementares, com 
níveis diferentes de abrangência em duração e profundidade. 

 
Art. 52 – O currículo e a forma de admissão em cada Curso de Graduação, Pós-

Graduação stricto sensu e Sequencial são estabelecidos pelo respectivo Colegiado, 
observada a legislação pertinente em vigor, e submetidos à aprovação do Conselho da 
Unidade Acadêmica e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 
SEÇÃO II 

 
DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

 
Art. 53 – A definição das políticas internas de produção científica e tecnológica 

deve considerar: 
I – a valorização e respeito às características, vocações e necessidades regionais 

das diversas áreas de conhecimento; 
II – a manutenção do caráter público dos novos conhecimentos científicos e 

tecnológicos; 
III – a priorização de projetos integrados e interinstitucionais; 
IV – os interesses da formação acadêmica, nas diferentes modalidades de cursos 

e programas de educação superior. 
 
Art. 54 – A Universidade incentiva a pesquisa através de: 
I – concessão de bolsas de pesquisa, em categorias diversas, principalmente a de 

iniciação científica; 
II – formação de pessoal em cursos de pós-graduação da Universidade ou de 

outras instituições nacionais ou estrangeiras; 
III – concessão de auxílios para execução de projetos de pesquisas especiais; 
IV – realização de convênios com agências nacionais e internacionais; 
V – intercâmbio com outras instituições científicas, estimulando o diálogo entre 

pesquisadores e o desenvolvimento de projetos integrados ou em rede; 
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VI – estímulo à organização de laboratórios ou núcleos de pesquisa; 
VII – divulgação dos resultados das pesquisas realizadas na Universidade; 
VIII – realização de congressos, encontros de pesquisadores, simpósios, 

seminários e trocas de experiências. 
 

SEÇÃO III 
 

DA EXTENSÃO 
 
Art. 55 – A extensão universitária, aberta à participação da população, 

compreende cursos e serviços definidos em programas e projetos específicos. 
 
Art. 56 – Os cursos de extensão têm por objetivo a difusão das conquistas e 

benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica. 
 
Art. 57 – Os serviços de extensão são prestados sob formas diversas, tais como 

assessorias, atendimento de consultas, realização de estudos, elaboração ou orientação de 
projetos, parcerias em matérias científica, técnica, educacional, artística e cultural. 

 
Art. 58 – Os serviços e cursos de extensão são planejados, executados e 

avaliados pelos Departamentos Acadêmicos e Unidades Acadêmicas, por iniciativa do 
docente ou solicitação de interessados, e submetidos à aprovação nas instâncias 
competentes. 

 
TÍTULO V 

 
DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 

 
Art. 59 – A comunidade universitária é constituída pelos Corpos Docente, 

Discente e Técnico-Administrativo, diversificados em suas atribuições e unificados em seus 
objetivos. 

 
CAPÍTULO I 

 
DOS DOCENTES INTEGRANTES DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

 
Art. 60 – A Carreira do Magistério Superior é integrada pelas seguintes Classes: 
I – Professor Auxiliar; 
II – Professor Assistente; 
III – Professor Adjunto; 
IV – Professor Titular. 
 
Art. 61 – O Corpo Docente da Carreira do Magistério Superior da Universidade é 

integrado por todos quantos exerçam, em nível superior, atividades de magistério, assim 
compreendidas : 

I – as pertinentes ao ensino de graduação e de pósgraduação, e à pesquisa, 
visando à produção, ampliação e transmissão do saber; 
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II – as que estendam à comunidade, sob a forma de cursos, projetos e serviços 
especiais, as atividades de ensino e os resultados da pesquisa; 

III – as inerentes à direção ou assessoramento exercido na UFMA ou em Órgão 
do Ministério da Educação e do Desporto. 

 
CAPÍTULO II 

 
DOS DOCENTES DO ENSINO BÁSICO 

 
Art. 62 – O Corpo Docente do Colégio Universitário é integrado por todos quanto 

exerçam, em nível do Ensino Básico, atividades de magistério, assim compreendidas: 
I – as pertinentes ao ensino básico, visando à produção, ampliação e transmissão 

do saber; 
II – as que estendam à comunidade as atividades de ensino, sob a forma de 

cursos, projetos e serviços especiais. 
 
Parágrafo Único – O Colégio Universitário está vinculado 
à Pró-Reitoria afeta à área de Graduação. 
 

CAPÍTULO III 
 

DOS DOCENTES NÃO INTEGRANTES DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
 
Art. 63 – A Universidade pode ter docentes contratados como Professor Visitante, 

Professor Substituto ou outra forma de contratação, em caráter excepcional . 
 

CAPÍTULO IV 
 

DO CORPO DISCENTE 
 
Art. 64 – O Corpo Discente da Universidade é constituído pelos alunos 

regularmente matriculados. 
 
Art. 65 – São duas as categorias de Discentes: regulares e especiais. 
 
§ 1º – Alunos regulares são os matriculados em Curso de Graduação, Pós-

Graduação stricto sensu e Ensino Básico mantido pela Universidade. 
 
§ 2º – Alunos especiais são os matriculados em Cursos Sequenciais, de 

Especialização, Aperfeiçoamento, Atualização, Extensão e outros mantidos pela 
Universidade. 

 
Art. 66 – A Universidade pode conceder bolsas aos alunos regularmente 

matriculados, conforme disposto no Regimento Geral. 
 
Art. 67 – O Corpo Discente é representado por suas Entidades. 
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CAPÍTULO V 
 

DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 
Art. 68 – O Corpo Técnico-Administrativo, que desenvolve atividades-meio na 

Universidade, compreende ocupantes de cargos de nível superior, nível médio e de apoio. 
 
Art. 69 – As atribuições inerentes aos cargos técnicos e administrativos são as 

estabelecidas no respectivo Plano de Cargos, Carreiras e Salários, na forma da legislação 
pertinente. 

 
TÍTULO VI 

 
DOS DIPLOMAS E CERTIFICADOS 

 
Art. 70 – Aos estudantes que concluírem curso seqüencial, de graduação e pós-

graduação stricto sensu, a Universidade outorgará o grau a que tenham direito e expedirá os 
correspondentes diplomas ou certificados, assinados pelo Reitor. 

 
Art. 71 – Aos estudantes que concluírem curso de especialização e 

aperfeiçoamento a Universidade expedirá os correspondentes certificados, assinados pelo 
Coordenador do Curso e pelo Dirigente da Unidade Administrativa correspondente. 

 
Art. 72 – Os certificados de cursos de atualização e extensão são assinados pelo 

Coordenador do Curso e pelo Dirigente da Unidade Administrativa correspondente. 
 
Art. 73 – A Universidade promove a revalidação de diplomas estrangeiros, bem 

como a validação de estudos ou seu aproveitamento de um para outro curso, quando 
idêntico ou semelhante. 

 
Parágrafo Único – A revalidação de diplomas e validação ou aproveitamento de 

estudos, assim como as adaptações em caso de transferência, serão feitas de acordo com 
critérios fixados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, obedecida a legislação 
pertinente. 

 
TÍTULO VII 

 
DAS DIGNIDADES UNIVERSITÁRIAS 

 
Art. 74 – A Universidade expedirá títulos de Doutor Honoris Causa e Professor 

Honoris Causa, para distinguir profissionais de altos méritos e personalidades eminentes. 
 
Art. 75 – A Universidade concederá, também, as seguintes dignidades 

universitárias: 
I – Professor Emérito – a docente aposentado, pelos altos méritos profissionais ou 

por relevantes serviços prestados à Instituição. 
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II – Servidor Emérito – a técnico-administrativo aposentado, pelos altos méritos 
profissionais ou por relevantes serviços prestados à Instituição. 

III – Benemérito da Universidade – a pessoas ou entidades que façam à 
Universidade doação de alto valor ou a ela prestem serviços considerados de alta e 
inestimável relevância; 

IV – Mérito Cultural – a personalidades nacionais ou estrangeiras que se 
destaquem por relevantes atividades ou trabalhos prestados ao desenvolvimento da cultura 
em qualquer das suas áreas; 

V – Mérito Universitário – a personalidades nacionais ou estrangeiras, cuja 
contribuição ao ensino, pesquisa, extensão ou à causa universitária seja considerada de alta 
valia à coletividade ou à Instituição; 

VI – Mérito Estudantil – ao estudante da Universidade que obtiver o melhor 
desempenho no seu Curso, concedido segundo normas do Conselho Universitário, 
constando de certificado e medalha, entregues na sessão solene da colação de grau do 
formando. 

 
§ 1º – A concessão de quaisquer dignidades universitárias, exceto a de Mérito 

Estudantil, far-se-á mediante proposta do Reitor ao Conselho Universitário, devidamente 
instruída com o curriculum vitae da personalidade a ser agraciada, ou da relevância dos 
serviços prestados, quando se tratar de entidades, dependendo de aprovação em votação 
secreta, de dois terços de seus membros. 

 
§ 2º – As dignidades universitárias são representadas por diplomas e medalhas a 

serem entregues à personalidade ou entidade homenageada, em sessão solene presidida 
pelo Reitor e realizada na Universidade. 

 
TÍTULO VIII 

 
DO PATRIMÔNIO, DOS RECURSOS E DO REGIME FINANCEIRO DA UNIVERSIDADE 

 
CAPÍTULO I 

 
DO PATRIMÔNIO 

 
Art. 76 – O patrimônio da Universidade é constituído de: 
I – bens e direitos da Fundação Universidade do Maranhão, criada pela Lei 5.152, 

de 21 de outubro de 1966, bem como aqueles que tenham sido ou venham a ser 
incorporados, ressalvadas as disposições contidas na Ata de constituição da Fundação; 

II – bens móveis, imóveis, instalações, títulos e direitos da Universidade Federal 
do Maranhão; 

III – fundos especiais e pelo superávit apurado em balanço patrimonial do 
exercício. 

 
Art. 77 – Os bens e direitos pertencentes à Universidade somente poderão ser 

utilizados para a realização de seus objetivos. 
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Parágrafo Único – A Universidade poderá fazer investimentos visando à 
valorização patrimonial e à obtenção de rendas aplicáveis para a realização de seus 
objetivos, com autorização do Conselho Diretor, ouvido previamente o Conselho de 
Administração. 

 
Art. 78 – Caso a Universidade venha a se extinguir, seus bens e direitos serão 

revertidos ao Patrimônio da União, salvo a hipótese de doação com cláusula específica em 
contrário. 

 
Art. 79 – Qualquer bem registrado como Patrimônio da Universidade só poderá 

ser alienado mediante autorização do Conselho Diretor, ouvido previamente o Conselho de 
Administração. 

 
CAPÍTULO II 

 
DOS RECURSOS E DO REGIME FINANCEIRO DA UNIVERSIDADE 

 
Art. 80 – Os recursos da Universidade são provenientes de:  
I – transferências oriundas do Orçamento da União; 
II – dotações que, a qualquer título, lhe forem destinadas nos orçamentos da 

União, Estados e Municípios; 
III – doações e contribuições, a título de subvenção, concedidas por quaisquer 

pessoas jurídicas ou físicas; 
IV – rendas de aplicações de bens ou valores; 
V – retribuição de atividades remuneradas; 
VI – taxas e emolumentos; 
VII – fundos especiais; 
VIII – rendas eventuais; 
IX – bens e valores patrimoniais. 
 
Art. 81 – A Universidade poderá receber doações ou legados, com ou sem 

encargos, inclusive para a constituição de fundos especiais, ampliação de instalações ou 
custeio de determinados serviços. 

 
§ 1º – A Universidade somente poderá receber doações ou legados com encargos 

desde que estejam compreendidos dentro de suas finalidades, e possam ser cobertos 
financeiramente pelos bens recebidos ou por recursos do orçamento. 

 
§ 2º – Os processos que tratarem de doações ou legados com encargos serão 

apreciados pelos setores competentes e aprovados pelo Conselho Diretor. 
 
Art. 82 – O exercício financeiro da Universidade coincide com o ano civil. 
 
Art. 83 – A proposta orçamentária da Universidade compreende a receita e a 

despesa e, depois de apreciada pelo Conselho de Administração e aprovada pelo Conselho 
Diretor, será remetida aos órgãos competentes. 
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Art. 84 – De acordo com o valor das dotações globais que o Orçamento Geral da 
União consignar para a manutenção da Universidade, a Reitoria promoverá a organização do 
orçamento analítico, que deverá ser submetido à aprovação do Conselho de Administração. 

 
Art. 85 – No decorrer do exercício poderão ser abertos créditos adicionais, 

suplementares e especiais, mediante deliberação do Conselho de Administração. 
 
Parágrafo Único – Os créditos suplementares perderão a vigência no último dia 

do exercício, e os créditos especiais terão vigência fixada no ato de sua abertura. 
 
Art. 86 – A escrituração da receita, despesa e patrimônio é centralizada na 

Reitoria. 
 
Art. 87 – A comprovação das despesas é feita nos termos da legislação vigente. 
 
Parágrafo Único – Os depósitos em espécie serão feitos, obrigatoriamente, em 

estabelecimentos oficiais de crédito, cabendo ao Reitor a movimentação das contas. 
 
Art. 88 – A Prestação de Contas da Universidade é apreciada pelo Conselho de 

Administração e aprovada pelo Conselho Diretor. 
 
Art. 89 – O Reitor é o gestor financeiro da Universidade. 
 
Art. 90 – O Reitor pode, no caso de gestão financeira, delegar competência para 

tais fins. 
 

TÍTULO IX 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 91 – O Regimento Geral conterá o regime disciplinar a que ficarão sujeitos os 

Corpos Docente, Discente e Técnico-Administrativo da Universidade. 
 
Art. 92 – As resoluções dos Conselhos Superiores da Universidade que não 

contrariem disposições do presente Estatuto permanecem em vigor. 
 
Art. 93 – Os Órgãos Colegiados da Universidade somente podem se reunir com a 

maioria absoluta de seus membros, sejam eles Conselhos Superiores, Conselhos de 
Unidades Acadêmicas, Assembleias Departamentais, Colegiados de Curso ou Comissões 
Permanentes. 

 
TÍTULO X 

 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
Art. 94 – No prazo de noventa dias, contados da aprovação do Estatuto da 

Universidade, devem ser constituídos os novos Conselhos Superiores – Conselho 
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Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho de Administração – e os 
Conselhos de Unidades Acadêmicas. 

 
Parágrafo Único – Até que se constituam os órgãos a que se refere este Artigo, 

permanecem em funcionamento o Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, o Conselho de Administração e os Conselhos de Centros, com sua atual 
composição, exercendo as atribuições que lhes eram deferidas. 

 
Art. 95 – A Reitoria promoverá as adequações necessárias no Regimento Geral 

da Universidade, no prazo de cento e vinte dias, a contar da data de publicação deste 
Estatuto. 

 
Parágrafo Único – Os demais Regimentos Internos e instrumentos normativos 

farão, sessenta dias após a aprovação do Regimento Geral, as devidas adequações. 
 
Art. 96 – O presente Estatuto entra em vigor na data de sua publicação no Diário 

Oficial da União. 
 
Art. 97 – Revogam-se as disposições em contrário. 
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ANEXO 2 - PROJETO CCBS 
 

O OBJETIVO GERAL do PLS-CCBS  
 
Estabelecer diretrizes e um conjunto de ações para as práticas de sustentabilidade 

na gestão da logística do centro.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Incluir a promoção da boa gestão de recursos e da eficiência do gasto 
público, tendo-se em conta os atributos de sustentabilidade, de modo que se reduzam 
os custos; 

b)  Combater os desperdícios  
c) Conscientizar os servidores, colaboradores e a comunidade do CCBS 

quanto à importância da implantação de medidas de sustentabilidade. 
 

METODOLOGIA  
 
A elaboração do PLS-CCBS envolveu o levantamento e análise do consumo e a 

responsabilidade social pelo meio ambiente sustentável, que se fez necessário observar as 
ações anteriores e nortear as diretrizes futuras por meio do Plano  de Ações, no intuito de se 
criar condições para que se possa promover uma mudança na cultura institucional do CCBS, 
o que, por sua vez, contribuirá para a consecução dos resultados esperados no que diz 
respeito à execução do presente plano de logística sustentável.  
 

Ações que já são realizadas no CCBS 
 

 IMPRESSORAS – utilização de impressora de toner coorporativa em detrimento 
das impressoras individuais no CCBS (contratos de terceirização de impressão com 
empresas que utilizam máquinas RICHOH) 

 COLETA SELETIVA – Lixeiras seletivas  

 SISTEMA – utilização dos sistemas da UFMA (SIPAC, SIGRH, SIGAA) 

 MURAIS – uso de murais fixo e de fácil visualização para fixação de cartazes  

 CONTROLE DE ENERGIA – supervisão diária dos ambientes com ar 
condicionado pelos funcionários terceirizados  

 TELEFONIA – Uso de ramais  

 DESENVOLVIMENTO DO PLANO – Criação da Comissão de Gestão de 
Logística Sustentável, com chefes de Departamento e Técnicos Administrativos do CCBS  e 
sugestão de indicação de Servidores Responsáveis pela implantação do plano de gestão em 
cada departamento acadêmico. 
 

Ações Que Poderão Ser Realizadas 
 

IMPRESSORAS - ampliação do uso de impressora de toner coorporativas nos 
demais departamentos vinculados ao centro em detrimento das impressoras individuais 
(contratos de terceirização de impressão com empresas que utilizam máquinas RICHOH)  

OBJETIVO - Reduzir os custos financeiros decorrentes da compra de toners e 
cartuchos para impressão do dos documentos próprio centro.  
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INICIATIVAS  
1. Realizar um mapeamento dos Departamentos a serem implantadas as 

impressoras, bem como fazer um levantamento dos dados referentes aos contratos de 
terceirização de impressão.  

2. Ampliar o uso do contrato de terceirização de impressão e, em contrapartida, 
reduzir o uso de impressoras próprias.  

3. Configurar os microcomputadores para impressão em preto e branco e em 
modo econômico para as impressões realizadas nas impressoras próprias quando não for 
possível o uso das corporativas.  

4. Incluir, nos próximos contratos de terceirização de impressão, cláusula referente 
à obrigação da contratada ao descarte adequado dos tonners e cartuchos.  

META GERAL - Reduzir em 10% os gastos com aquisição de tonners e cartuchos 
para impressão.  
 

Cronograma de Implementação e matriz de responsabilidades 
Data de Início Iniciativa Servidor responsável Data do fim Resultados Esperados 

     

 
 

ÁGUA E ESGOTO  
OBJETIVO - Promover o consumo racional de água nas instalações do CCBS.  
INICIATIVAS  
1. Garantir a continuidade do funcionamento consciente;  
2. Fazer um mapeamento das instalações hidráulicas de copas e banheiros, 

visando à substituição de torneiras de volante por torneiras temporizadas e de válvulas de 
descarga por caixas acopladas, com descargas de dois estágios;  

3. Estudar a viabilidade de se instalar um hidrômetro por prédio, com vistas a 
estabelecer um controle mais eficaz do consumo de água;  

4. Realizar campanhas de sensibilização e conscientização quanto ao consumo 
racional de água;  

5. Estudar a viabilidade de ampliação dos sistemas de captação de águas pluviais, 
bem como do ar condicionado para uso na rede de hidrantes, em banheiros, lavagem e 
limpeza em geral.  

META GERAL - Redução de 20% do consumo de água (após a instalação dos 
hidrômetros e da realização das campanhas de conscientização e captação).  
 

Cronograma de Implementação e matriz de responsabilidades 
Data de Início Iniciativa Servidor responsável Data do fim Resultados Esperados 

     

 
 

ENERGIA ELÉTRICA  
OBJETIVO - Promover o consumo racional de energia elétrica nas instalações do 

CCBS.  
INICIATIVAS  
1. Substituir os aparelhos de ar condicionado por modelos mais econômicos tipo 

Split;  
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2. Estudar a viabilidade de redução do número de lâmpadas e, quando couber, a 
troca do modelo das mesmas em áreas de uso coletivo.  

3. Estudar a viabilidade da instalação de sensores de presença em áreas 
coletivas;  

META GERAL - Redução de 20% do consumo dos níveis atuais de consumo. 
 

Cronograma de Implementação e matriz de responsabilidades 
Data de Início Iniciativa Servidor responsável Data do fim Resultados Esperados 

     

 
 

COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS  
OBJETIVO - Fazer o descarte adequado dos resíduos recicláveis CCBS-

Sustentável 
INICIATIVAS  
1. Manter o programa de coleta seletiva de resíduos recicláveis ;  
2. Realizar campanhas de sensibilização e conscientização junto à comunidade 

acadêmica quanto à importância do descarte adequado e da realização da coleta seletiva de 
resíduos recicláveis.  

META GERAL - Realizar coleta seguindo diretrizes e princípios de 
sustentabilidade. 
 

Cronograma de Implementação e matriz de responsabilidades 
Data de Início Iniciativa Servidor responsável Data do fim Resultados Esperados 

     

 
 

CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS  
OBJETIVO - Reduzir o défice global da distribuição de apoio administrativo 

terceirizado.  
INCIATIVA  
1. Revisar o processo de distribuição dos serviços de apoio administrativo  
META GERAL - Redução de 20% os défice de pessoal de apoio administrativo.  

 
Cronograma de Implementação e matriz de responsabilidades 

Data de Início Iniciativa Servidor responsável Data do fim Resultados Esperados 

     

 
 

TEFEFONIA E TRANSMISSÃO DE DADOS  
OBJETIVO - Reduzir os gastos com serviços de telefonia e transmissão de dados.  
INICIATIVAS  
1. Substituir, gradativamente, o sistema de telefonia convencional e-mail 

institucional; 
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2. Estimular, por meio de campanhas de conscientização, a utilização alternativa 
de comunicação por voz na internet (tais como Skype, whatsApp, entre outros), a fim de 
reduzir os gastos com chamadas em especial as  interurbanas. 

META GERAL - Reduzir em 10% os gastos com serviços de telefonia e 
transmissão de dados.  
 

Cronograma de Implementação e matriz de responsabilidades 
Data de Início Iniciativa Servidor responsável Data do fim Resultados Esperados 

     

 
 

OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL  
OBJETIVO - Adotar critérios de sustentabilidade nas obras, reformas e serviços de 

manutenção do CCBS-Sustentável 
INICIATIVAS  
1. Implantar a manutenção predial preventiva, objetivando redução de custos com 

manutenção corretiva;  
2. Identificar e utilizar, quando possível, materiais duráveis, certificados e 

sustentáveis, preferencialmente reciclados e de origem de recursos naturais renováveis.  
META GERAL - Realizar todas as obras, reformas e manutenções seguindo 

diretrizes e princípios de sustentabilidade, adotando, para tanto, práticas que coadunam com 
os mesmos.  
 

Cronograma de Implementação e matriz de responsabilidades 
Data de Início Iniciativa Servidor responsável Data do fim Resultados Esperados 

     

 
 

QUALIDADE DE VIDA  
OBJETIVO - Promover a qualidade de vida dos servidores e colaboradores do 

CCBS.  
INICIATIVAS  
1. Incentivar aos servidores e colaboradores para prática de atividades físicas;  
2. Criar um programa de prevenção e tratamento à dependência de álcool e outras 

drogas;  
3. Divulgar a importância do programa de vacinação preventiva ; 
4. Fomentar  palestras periódicas em  atenção à Saúde do Servidor ; 
5. Realizar pesquisas de satisfação e de aferição da qualidade de vida no 

ambiente de trabalho.  
META GERAL - Aumentar o bem-estar dos servidores e colaboradores no 

ambiente de trabalho.  
 

Cronograma de Implementação e matriz de responsabilidades 
Data de Início Iniciativa Servidor responsável Data do fim Resultados Esperados 
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MATERIAL DE CONSUMO - Copo descartável  
OBJETIVO - Reduzir os custos financeiros e o passivo ambiental decorrentes da 

utilização de copos descartáveis.  
INICIATIVAS  
1. Estimular, por meios de campanha de conscientização, o uso de copos 

reutilizáveis.  
2 .Reduzir o número de locais com disponibilidade de copos descartáveis.  
3. Reduzir, gradativamente, o fornecimento de copos descartáveis para cada 

setor.  
META GERAL - Reduzir o consumo de copos descartáveis em 10% 

 
Cronograma de Implementação e matriz de responsabilidades 

Data de Início Iniciativa Servidor responsável Data do fim Resultados Esperados 

     

 
MATERIAL DE CONSUMO - Papel (para impressão)  
OBJETIVO - Reduzir os custos financeiros e o passivo ambiental decorrentes do 

consumo de papel para impressão.  
INICIATIVAS  
1. Configurar os microcomputadores para a impressão frente e verso.  
2. Realizar campanhas de sensibilização para conscientizar os servidores a 

reduzir o número de impressões.  
3. Substituir, quando possível, o uso de documento impresso por documento 

digital nos processos administrativos.  
META GERAL - Reduzir em 10% o consumo de papel no CCBS.  
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ANEXO 3 - PROJETO BIBLIOTECAS SUSTENTÁVEIS 
 
Justificativa 
 

 Instituições públicas e privadas  foco no desenvolvimento sustentável e 
participação ativa dos stakeholders; 

 Universidades  levam conhecimento à sociedade; 

 UFMA  19 bibliotecas setoriais ativas, geridas pelo Núcleo Integrado de 
Bibliotecas (NIB), Órgão de maior abrangência física nos campi; 

 NIB  pode ser referência em ações laborais sustentáveis na UFMA, por meio 
de práticas simples que amenizem os impactos ambientais das rotinas diárias das atividades 
laborais (IN nº 10/2012-SLTI (BRASIL, 2012)); pode estimular a comunidade acadêmica a 
praticar ações similares fora da academia.  

 
Objetivo Geral  
 
Disseminar a adoção de atitudes sustentáveis entre os servidores e colaboradores 

que atuam nas Bibliotecas do NIB/UFMA, bem como servir de modelo para os outros órgãos 
da IFES. 

 
Objetivos Específicos 
  

 Adotar posturas e ações sustentáveis no âmbito das bibliotecas do NIB/UFMA; 

 Estimular o uso consciente de energia, papel e copos descartáveis; 

 Combater o desperdício de água nas instalações próximas ou pertencentes às 
bibliotecas; 

 Dar visibilidade às iniciativas referentes as práticas sustentáveis no âmbito 
laboral das bibliotecas do NIB/UFMA, tornando-se o órgão piloto na IFES em 
desenvolvimento de ações sustentáveis. 

 
Método 
 

 Instituir, via instrução normativa/resolução,  medidas como: 

- racionamento de energia (redução do uso de ap.de ar cond.); 

- uso consciente de copos descartáveis (adoção do uso de copos/canecas 
laváveis); 

- uso consciente de papel (reutilização do verso do papel  e confecção de blocos 
de anotação com sobras);  

- combate ao desperdício de água (checagem e manutenção nas torneiras); 

- distribuição e recomendação de uso de camisas do projeto, às sextas-feiras 
pelos servidores; 

 Criar uma comissão coordenadora, para elaboração de artes gráficas, layouts, 
frases do projeto, além dos critérios de acompanhamento e avaliação bimestral, divulgação, 
identificação de cooperativas, contato com órgãos parceiros, realização de orçamentos e 
captação de recursos; 
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 Imprimir, via gráfica universitária, os materiais impressos de divulgação das 
ações sustentáveis do projeto; 

 Estabelecer no recinto do NIB, campus São Luís, a separação dos resíduos 
sólidos, dando ênfase à coleta seletiva, principalmente, de papel e plástico, com fim de 
destinar tais materiais para recicladores; 

 Captar recursos junto a Administração Superior da UFMA e/ou obter patrocínio 
para confecção dos copos/canecas, bem como camisas; 

 Distribuir os cartazes, panfletos e marcadores de livros nos setores internos da 
Instituição, bem como na comunidade acadêmica em geral; 

 Divulgar ,via redes sociais, rádio, jornal e site institucional, as ações 
sustentáveis do NIB, para multiplicação da ação e incentivo em outros órgãos e comunidade 
em geral; 

 Submeter o projeto ao CONSAD, após primeira avaliação dos resultados 
alcançados, a fim de requisitar a institucionalização do mesmo no âmbito da UFMA. 

 
Recursos Necessários 
 

 200 camisas em tamanhos diversos, com a logomarca do projeto; 

 100 cartazes iniciais; 

 2000 panfletos iniciais; 

 150 copos de polietileno iniciais; 

 150 canecas de porcelana ou louça iniciais; 

 3000 marcadores de livro iniciais. 
 
Resultados Esperados 
 

 Redução do consumo de energia; 

 Redução do consumo de papel; 

 Redução direta do consumo de copos descartáveis; 

 Redução do desperdício de água; 

 Formação de consciência sustentável na equipe de servidores e colaboradores 
do NIB; 

 Destinação de resíduos sólidos do tipo papel e plástico para recicladoras; 

 Formação de disseminadores de ações sustentáveis na comunidade acadêmica 
e sociedade em geral. 

 
Tempo de Execução e Avaliação 
 

 Execução: máximo de 8 meses; 

 Avaliação: bimestral, via instrumento de coleta de dados específico; 

 Consolidação do Projeto: registro em relatório descritivo, após a última 
avaliação. 
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