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Resumo
Tendo em vista o panorama dos problemas ambientais decorrentes do mau uso dos recursos naturais
disponíveis no planeta, há uma grande preocupação a respeito da questão ambiental em diversos
países do mundo. Desta forma, faz-se necessária a conscientização gradual de pessoas, governos,
empresas e demais organizações, para que o futuro não seja ameaçado com a degradação ambiental.
O objetivo desse trabalho é promover a conscientização, buscando a mudança de comportamento da
gestão, dos servidores e alunos do IFF campus Campos-Centro, em relação à responsabilidade de cada
um com o meio ambiente, apresentando subsídios para implantação de um programa de gestão
ambiental. As metodologias utilizadas foram pesquisa bibliográfica, pesquisa em sites, aplicação de
questionários, entrevistas e pesquisa de dados institucionais. Foi feito um mapeamento da gestão dos
principais resíduos gerados, armazenamento e destinação; levantamento de consumo de materiais,
gastos de energia e água. Foram encaminhados informativos de práticas sustentáveis para o e-mail dos
servidores. Foi criada uma página chamada IFF Sustentável no Facebook com dicas de sustentabilidade
para os internautas. Realizou-se o cadastro da instituição para realização da coleta seletiva de lixo pela
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes. Confeccionou-se uma cartilha de boas práticas
sustentáveis para o público alvo da instituição. Chegou-se a conclusão que a instituição encontra-se
frágil em relação à sustentabilidade ambiental, mas a comunidade apesar de não ter muita informação a
respeito do assunto, reconhece que é preciso mudar a postura e a gestão se propõe a levantar a
bandeira do IFF Sustentável. No Brasil, existem várias instituições públicas de ensino que possuem
programas de sustentabilidade em consonância com a A3P (Agenda Ambiental da Administração
Pública), portanto, o IFF tem condições de buscar a aderência aos eixos propostos por essa Agenda.
Várias proposições foram feitas à gestão e começaram a ser discutidas para que possam ser colocadas
em prática através da implantação de um programa de sustentabilidade, conscientização e realização de
palestras e capacitação ligadas ao tema para servidores e alunos.
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