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RESUMO  

O presente artigo apresenta alguns resultados das ações desenvolvidas no projeto de 
extensão “Fazendo a Lição de Casa”, o qual tem por objetivo desencadear processos 
de reflexão e superação de problemas que envolvem as questões ambientais internas 
da Universidade de Passo Fundo (UPF). Trata, em especial, da separação e do 
destino correto dos resíduos e efluentes e tem possibilitado a construção de espaços 
de planejamento e de gestão das questões ambientais da instituição. Fundamenta-se 
teórico e metodologicamente nas políticas propostas na Agenda 21, bem como na 
Resolução de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Ambiental, estimulando a gestão e a participação 
democrática dos envolvidos. O trabalho tem um caráter interdisciplinar, envolvendo 
diversas áreas do conhecimento. A partir das atividades realizadas e previstas, é 
possível concluir que houve melhoria da segregação dos resíduos na Universidade, 
bem como que houve aumento na sensibilização para as questões ambientais nos 
setores e unidades. Para os grupos de catadores/seletores que têm convênio com a 
UPF, se comparado aos anos anteriores, o processo de separação dos resíduos está 
cada vez mais qualificado e, dos quatro mil quilos coletados mensalmente, em torno 
de 70% é aproveitado, o que, segundo eles, é um bom resultado. 
 
RESUMEN 

Este artículo presenta algunos resultados de las acciones desarrolladas en el proyecto 
de extensión haciendo la tarea, que tiene como objetivo superar los Emvet y los 
procesos de reflexión problemas que otros blog cuestiones involucran ambientales 
dentro de la Universidad de Passo Fundo (UPF), en particular sobre la usuario y el 
destino correcto de y los residuos efluentes, actuando en conjunto con los demás 
sectores, las respeta decisiones describen en la institucionaly planificación estratégica 
que permite la construcción de espacios de planificación y gestión de las otra blog 
cuestiones ambientales de la institución. Base teórica y metodológicamente en las 
propuestas en el 21 programa políticas, así como promover la at de 15 de junio de 
2012, establece directrices para el plan de estudios nacional las del educación 
ambiental, promoción de la participación democrática y de la gestión de estos 
implicados, en particular la transformación de reciclaje proyecto grupos vinculados. La 
obra tiene un interdisciplinario del carácter que involucra a varias áreas de la 
mediación de conocimientos, incluyendo las recomendaciones de las directrices de 
educación socioambiental. 
 

INTRODUÇÃO 



O projeto tem por objetivo geral desencadear processos de reflexão e 

superação de problemas que envolvem as questões ambientais internas da 

Universidade de Passo Fundo, em especial sobre a separação e o destino correto dos 

resíduos e efluentes, atuando integradamente com os demais setores, respeitados os 

encaminhamentos descritos no planejamento estratégico institucional e possibilitando 

a construção de espaços de planejamento e de gestão das questões ambientais da 

UPF. Nesse sentido, foram desenvolvidas ações integradas, em especial com o setor 

de saneamento, para formação e orientação permanente sobre a separação e o 

destino correto dos resíduos produzidos na UPF, buscando sensibilizar a comunidade 

universitária sobre a importância da redução de resíduos, a reciclagem, a coleta 

seletiva e o seu manejo sustentável. O trabalho foi realizado por meio da oferta de 

oficinas que visavam à sensibilização da problemática do destino dos resíduos e 

efluentes na Universidade e ao acesso ao conhecimento sobre a segregação e a 

coleta dos resíduos e as rotinas institucionais, em parceria com os setores de 

saneamento ambiental e recursos humanos. 

 

PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

A concepção metodológica que orienta o projeto parte de uma proposta 

emancipatória e cidadã, na qual, docentes, discentes, funcionários e demais 

envolvidos participam no planejamento, na organização e na sistematização das 

oficinas e demais atividades desenvolvidas. Seu fundamento teórico e metodológico 

tem base nas políticas propostas na Agenda 21, bem como na Resolução de 15 de 

junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental, estimulando a gestão e a participação democrática dos envolvidos, em 

especial funcionários e acadêmicos, bem como grupos de recicladores vinculados ao 

projeto “Transformação”. Esse projeto é coordenado pela Cáritas Arquidiocesana e 

busca a promoção da melhoria das condições de vida das pessoas envolvidas em 

atividades de coleta de materiais recicláveis e a construção de espaços adequados 

para a atividade de reciclagem, além da geração de renda das famílias atuantes.  

O “Fazendo a Lição de Casa” tem um caráter interdisciplinar e envolveu cinco 

áreas do conhecimento, em conformidade com as recomendações legais para o 

trabalho com a educação socioambiental. Dentre as ações desenvolvidas, destacam-

se processos participativos desenvolvidos junto aos diferentes cursos integrados no 

projeto, bem como com a participação de outros interessados. Buscou-se, nesse 

contexto, oportunizar a construção de saberes necessários ao exercício do 

protagonismo e da cidadania.  



Cada ação desenvolvida foi avaliada pelos envolvidos e socializada, no intuito 

de, permanentemente, fortalecer o processo vivenciado e manter a integração 

desejada. Nessa perspectiva, foram realizadas: oficinas de educação socioambiental 

com informação e formação sobre resíduos produzidos na instituição; reuniões com os 

grupos de recicladores das cooperativas para avaliação da separação dos resíduos; 

confecção de material de divulgação das ações desenvolvidas; reuniões periódicas 

para planejamento e avaliação das ações desenvolvidas; sensibilização em educação 

socioambiental, promovendo a logística para as atividades realizadas nas unidades; 

promoção de ações que concretizam a política ambiental da UPF; bem como a 

elaboração do documento “Responsabilidade social – meio ambiente”. 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

 

No contexto ambiental atual, é indiscutível o papel das universidades como 

agentes articuladores e promotores de propostas voltadas à melhoria e à manutenção 

da qualidade ambiental. A atuação dessas instituições deve ocorrer por meio da 

formulação, da implementação e da multiplicação de políticas, programas e projetos 

ambientais. Deve, ainda, estar articulada às demandas da sociedade. Dessa forma, há 

que se reconhecer que as instituições de ensino superior possuem grande 

responsabilidade em influenciar positivamente a comunidade acadêmica e a 

sociedade em geral em prol da sustentabilidade ambiental. 

A definição da política ambiental contribui para a orientação e a ordenação da 

sustentabilidade da universidade, dotando o processo de expansão e consolidação da 

instituição com princípios éticos e de responsabilidade, cujas fragilidades, limites e 

potenciais ambientais identificados se transformam em uma preocupação para com a 

própria comunidade acadêmica e a sociedade em geral.  

Nesse sentido, o Centro de Ciências e Tecnologias Ambientais (CCTAM), 

juntamente com o Setor de Saneamento Ambiental (SSA), desenvolve o projeto 

“Fazendo a Lição de Casa”, com o intuito de contribuir na gestão dos problemas 

ambientais percebidos na instituição. Com esse propósito, uma das ações 

desenvolvidas foi a elaboração da política ambiental da UPF. 

A proposta de criação de tal política encontra-se registrada nos documentos 

oficiais da Fundação Universidade de Passo Fundo, como pode ser percebido na sua 

missão, que é “produzir e difundir o conhecimento, promovendo a melhoria da 

qualidade de vida e a formação de cidadãos com postura crítica, ética e humanista, 

visando a atuarem como agentes de transformação”. Também está registrada nos 

documentos do Balanço Social 2011, com a seguinte descrição: “Comprometida com a 



qualidade do ensino plenamente ligado às ações de pesquisa e extensão, a Fundação 

Universidade de Passo Fundo atua por meio de suas mantidas, num universo regional 

diversificado de forma a contribuir com o desenvolvimento, com respeito à identidade e 

à diversidade, com atenção a uma gestão com sustentabilidade”. Ainda, segundo o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), na meta “qualificar as condições 

ambientais e dos espaços de estudo e trabalho”, há a previsão de “elaborar um 

programa institucional de gestão ambiental sustentável de promoção da ecoeficiência”. 

Esses objetivos e princípios encontram-se, por sua vez, totalmente 

contextualizados com a preocupação nacional e internacional de conservação e de 

uso racional de recursos naturais.  

A política de responsabilidade social da instituição, elaborada e aprovada pelo 

Conselho Diretor em 2006, está alicerçada na sua trajetória histórica e nas novas 

exigências relacionadas ao ensino superior, consoante ao que dispõe a lei nº 

10.861/2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES) e dá outras providências, e a Norma Brasileira ISO 26000, que dispõe 

quanto às Diretrizes Sobre Responsabilidade Social (ABNT, 2010). Tal política leva em 

conta o conceito de universidade comunitária, cuja identidade caracteriza-se pelo 

compromisso histórico do fortalecimento da dimensão social e ética do fazer 

universitário, reafirmando a sistematização e a difusão do conhecimento. A finalidade 

dessa política é, fundamentalmente, “a promoção da inclusão social, do 

desenvolvimento econômico e social, da defesa do meio ambiente, da memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural”. 

Em atendimento a essa demanda, a administração superior da UPF, por 

intermédio de sua Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (VREAC), 

compôs uma comissão que tinha por responsabilidade coordenar e elaborar a política 

ambiental da instituição. Para tanto, foi constituída, conforme sua Portaria 45/2012, a 

comissão responsável pela elaboração da “Política de Responsabilidade Social – Meio 

Ambiente” da UPF. Essa comissão procedeu ao resgate da documentação referente 

às questões ambientais na instituição, e, com a realização de reuniões de trabalho, 

elaborou coletivamente diferentes documentos, culminando, tal ação, com a 

elaboração da política ambiental da UPF, assim descrita: 

 

A Universidade de Passo Fundo, visando melhorar a qualidade de vida em sua 
estrutura multicampi, a geração e a socialização de conhecimentos e 
tecnologias para a comunidade, estabelece como princípios orientadores em 
busca do desenvolvimento sustentável, o estímulo à educação ambiental, o 
atendimento à legislação vigente, a melhoria contínua de seu desempenho e a 
integração da perspectiva ambiental às atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 



 

Para o efetivo alcance dos objetivos previstos no projeto, foram realizados 36 

atendimentos, alguns dos quais ocorridos durante a 15ª Jornada Nacional de 

Literatura, no intuito de contribuir com a segregação e com o correto destino dos 

resíduos produzidos no evento. Para tanto, foram realizadas reuniões, envolvendo 

representantes de cooperativas e de associações de catadores, da empresa 

responsável pela coleta dos resíduos e da empresa responsável pela realização dos 

sérvios de limpeza na Jornada. Na oportunidade, a coordenação e os funcionários da 

empresa contratada para a realização dos serviços de limpeza na Jornada também 

receberam cartilhas, com orientações sobre a coleta seletiva. Também foram 

repassadas para a empresa informações sobre como ocorre o destino dos resíduos na 

UPF e foi, na busca de melhores resultados no destino dos resíduos, acordada a 

realização de um trabalho coletivo. Os participantes foram orientados a depositar o lixo 

nos locais corretos: resíduos orgânicos e isopor em lixeiras com saco preto, e lixo 

reciclável – como plástico, latas, vidros, papel limpo e seco – em lixeiras com saco 

verde.  

Outro atendimento foi realizado no momento “Interação UPF”, que tem por 

objetivo auxiliar os alunos concluintes do ensino médio na escolha do curso de 

graduação e proporcionar conhecimento sobre a Universidade.  Nessa atividade, 

houve a participação de centenas de professores, representantes de 190 escolas de 

132 municípios da região, que acompanhavam seus alunos e que tiveram 

oportunidade de conhecer também o projeto “Fazendo a Lição de Casa”. 

No intuito de avaliar a parceria, periodicamente ocorrem encontros com os 

representantes de catadores/seletores, os quais possuem convênio firmado com a 

Fundação Universidade de Passo Fundo para procederem à coleta seletiva de 

resíduos no Campus I. Nesses encontros, os representantes dos grupos de 

catadores/seletores apresentam suas demandas, tais como a solicitação para que seja 

facilitado o trânsito do caminhão de coleta no campus e para que houvesse melhoria 

do destino dos resíduos na fonte. A Universidade, por sua vez, reconhece a 

importância dessa parceria, ressaltando que a sensibilização e a informação dada à 

comunidade acadêmica, por meio das oficinas de educação socioambiental do projeto 

“Fazendo a Lição de Casa”, deverão continuar ocorrendo. 

A oficina básica oferecida está estruturada em dois momentos. O primeiro 

contempla uma etapa de sensibilização, na qual os participantes são convidados para 

fazer a separação de resíduos que são espalhados no local em que acontece a 

oficina. Em seguida, propicia-se aos participantes um momento de formação e 

informação sobre o destino de resíduos da Universidade, bem como se procede a  um 



debate sobre a situação da coleta e do destino dos resíduos na nossa cidade, 

incluindo os espaços da UPF. 

Além da realização de diversas oficinas no campus central, houve a proposição 

de realizar a primeira oficina do projeto fora do campus Passo Fundo. Nesse sentido, 

foi realizada uma oficina no campus Carazinho, com representantes do CCTAM, do 

SSA e da Divisão de Recursos Humanos. Direção, alunos, professores, funcionários e 

representantes do programa participaram da iniciativa, que debateu questões como a 

gestão dos resíduos gerados nos setores da Universidade e a educação 

socioambiental. Foram socializadas informações acerca das ações já implementadas 

no campus, tais como a colocação de lixeiras com sacos verdes e pretos para a 

separação de resíduos e a substituição dos copos descartáveis pelos copos de vidro 

nas salas dos professores. Também foi pauta de debate e relatos o lanche oferecido 

pelo campus aos professores, para o qual, sugeriu-se que fossem incluídas verduras, 

frutas e sucos naturais. Ações de extensão, como as atividades do Espaço Cultural 

Professora Eugênia Nilda Stangler de Oliveira, também oportunizaram a socialização 

de saberes sobre temáticas que envolvem as questões ambientais. No final da oficina, 

os presentes receberam informações sobre a construção de um plano de trabalho que 

será elaborado por todos os participantes, envolvendo todos os setores do campus. 

Parcerias com a comunidade, no que diz respeito ao destino dos resíduos recicláveis, 

bem como o auxílio na organização de cooperativas e associação de 

catadores/seletores, também farão parte do plano de trabalho.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados demonstram o envolvimento de 1500 participantes, integrando 

docentes, discentes e funcionários, com o registro de 36 atividades e o envolvimento 

de cinco cursos da universidade: Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental, 

Engenharia Civil, Pedagogia e Química,.  

Além da articulação interna com cursos de diversas áreas do conhecimento, 

ocorreu a interlocução externa com o projeto “Transformação”, responsável pelo 

recolhimento dos resíduos recicláveis, e a Agenda 21 e APPA, entidades que agregam 

setores governamentais, não governamentais e movimentos sociais ligados às 

questões ambientais.  

A avaliação dessas ações possibilitou perceber que a maior dificuldade ainda 

está na mobilização e no trabalho com os discentes, que compõem a grande maioria 

da comunidade acadêmica. Embora tal constatação, priorizou-se o trabalho com os 

funcionários, ação justificada em razão de que estes permanecem mais tempo na 



instituição e apresentam melhores condições para inserir essas ações nas suas 

atividades diárias.  

Dentre tantas ações importantes desenvolvidas no ano de 2013, merecem 

destaque a elaboração da Política Ambiental da UPF e a formação da comissão 

responsabilidade social meio ambiente, que teve a incumbência de construir o 

documento “Responsabilidade social - meio ambiente”. Tal documento apresenta os 

objetivos da política ambiental da UPF, bem como as diretrizes, as metas e os 

princípios dos cinco eixos temáticos a serem desenvolvidos, quais seja: i)preservação, 

conservação e sustentabilidade ambiental; ii)educação e comunicação ambiental, 

iii)gerenciamento de resíduos, efluentes, emissões e prevenção da poluição, 

iv)eficiência energética; v)planejamento, urbanização e ocupação dos espaços. Por 

fim, o documento apresenta estratégias e procedimentos para elaboração, avaliação e 

solidificação da política ambiental a nível institucional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das atividades realizadas e previstas no projeto “Fazendo a Lição de 

Casa”, é possível concluir que houve melhoria da segregação dos resíduos na 

Universidade de Passo Fundo e aumento na sensibilização para as questões 

ambientais nos setores e unidades. Apesar do envolvimento de um número pouco 

expressivo de alunos nas atividades e de indicadores que demonstram que muito 

ainda há para ser feito, o resultado do trabalho desenvolvido, por intermédio das 

atividades citadas, demonstra bons resultados. 

Isso foi confirmado pelos representantes das entidades de seletores AAMA e 

Cootraempo, que, desde 2010, possuem um convênio com a UPF para coleta dos 

resíduos recicláveis no campus I. Segundo eles, a cada ano o processo de separação 

dos resíduos apresenta-se mais qualificado e o índice de aproveitamento de 70% 

daquilo que é coletado mensalmente, representa um bom resultado, se comparado 

com o aproveitamento dos resíduos dos demais contêineres do município. 
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