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1. Introdução 
 

O termo “sustentabilidade” deriva diretamente do conceito de desenvolvimento 

sustentável e pode ser compreendido como viabilidade econômica, justiça social e 

conservação ambiental de um projeto ou uma ação. O Instituto Federal de Alagoas 

(IFAL) como instituição pública que tem como missão; 

Promover educação de qualidade social, pública e gratuita, 
fundamentada no princípio da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, a fim de formar cidadãos críticos para o mundo 
do trabalho e contribuir para o desenvolvimento sustentável 
(PDI/IFAL, 2014, p.41). 

Com base nessa premissa, essa Instituição Federal de ensino apresenta a toda a 

comunidade acadêmica o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS), elaborado 

com o objetivo de implementar práticas de sustentabilidade socioambiental e que se 

configura em uma importante ferramenta para auxiliar no cumprimento de sua função 

socioambiental e dos aspectos estratégicos desta instituição de ensino. 

Este plano busca também atender às regras estabelecidas pelas orientações da 

Secretária de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), por meio do art. 16 do Decreto nº 7.746, 

de 5 de junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 10, de 12 de novembro de 

2012 e da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P) do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA). 

Os PLS são ferramentas de planejamento com objetivos e responsabilidades 
definidas, ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento 
e avaliação que permitem ao órgão ou entidade estabelecer práticas de 
sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na Administração 
Pública (SLTI/MPOG, 2012, p.2). 

 
O PLS está sistematizado através de uma metodologia de planejamento que 

atende as realidades pontuais da Reitoria e dos Campi do IFAL e foi construído em 

obediência às diretrizes estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

2014/2018 do Instituto Federal de Alagoas (IFAL) no que tange ao objetivo estratégico 

de número doze (12) referente à adoção de práticas socioambientais responsáveis e 

disseminação da cultura da sustentabilidade para a comunidade acadêmica e a 

sociedade. 
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O presente plano tem a intenção de apresentar, de forma prática e objetiva, o 

programa voltado para a logística sustentável a ser desenvolvida na instituição bem 

como as ações de projetos afins. Dessa forma, o PLS/IFAL configura-se como uma 

agenda estruturada que abrange metas que contribuirão para se estabelecer uma política 

de desenvolvimento sustentável no IFAL. 

 
Esse plano será revisado, por sua Comissão Gestora, em consonância com a 

atualização do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI/IFAL) para o quadriênio 

2019-2022 de forma que as metas e ações previamente estabelecidas, sejam revisadas, 

aperfeiçoadas e melhoradas e, quando houver necessidade, elaboradas e inseridas novas 

propostas de ação. 

 
O IFAL é organizado em estrutura multicampi, com proposta orçamentária 

anual identificada para cada campus e a Reitoria. O Instituto Federal de Alagoas surgiu 

a partir da integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas e da 

Escola Agrotécnica de Satuba no ano de 2009, por intermédio da Lei nº 11.892 de 29 de 

dezembro de 2008 que instituiu a Rede Federal de Educação profissional, Científica e 

Tecnológica e implantou no país, 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, dois Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), uma 

Universidade Tecnológica e o Colégio Pedro II. 

 
Logo, o IFAL é constituído por 16 (dezesseis) campi, e como parte do Plano de 

Expansão da Rede Federal Educação Profissional e Tecnológica. A Reitoria está 

localizada na cidade de Maceió/AL. O referido plano deverá ser implantado pelo IFAL - 

Reitoria e seus campi (Figura 1),  

 
1. Reitoria: localizada no bairro da jatiúca, na cidade de Maceió, funcionando em 

prédio próprio desde o ano de 2012, ocupando sete andares nos quais funcionam 

as pró-reitorias de Ensino, Pesquisa e Inovação, Extensão, Administração e 

Desenvolvimento Institucional, além dos demais setores vinculados ao Gabinete 

do Reitor. 

2. Campus Arapiraca: localizado no agreste alagoano na rua engenheiro Godilho 

de Castro, 36, Centro – Arapiraca. A unidade de ensino iniciou as atividades 

letivas e administrativas no segundo semestre de 2010, funcionando, 

provisoriamente, em um espaço cedido pela Prefeitura Municipal.  
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2. Campus Batalha: funciona, provisoriamente, nas instalações do Polo 

Tecnológico Agroalimentar de Batalha que possui 1.900 m² de área total. Ao 

IFAL é disponibilizado o Bloco de Treinamento do Polo Tecnológico, que 

possui um auditório com 141,48 m², duas salas de treinamento e um laboratório 

de informática.  

3. Campus Avançado do Benedito Bentes: segunda unidade de ensino da capital 

instalada na capital alagoana que atenderá ao bairro mais populoso de Maceió, 

inicialmente com cursos técnicos no segundo semestre de 2016. 

4. Campus Coruripe: funciona, provisoriamente, desde 2014 na Escola Nelson 

Araújo Lessa, possuindo área total de 3.452,04 m² com 2.384,29 m² de área 

construída. O terreno onde será construído o campus definitivo do IFAL fica na 

rodovia Engenheiro Guttemberg Breda Neto (AL 101 Sul), Km 82, no bairro 

Alto do Cruzeiro. 

5. Campus Maceió: Pioneiro na educação profissional de Alagoas, o campus 

Maceió, herdeiro direto da antiga Escola Técnica Federal de Alagoas e suas 

variadas denominações durante os seus 107 anos, compõe junto com Satuba 

(104 anos) as duas unidades de ensino centenárias de todo complexo IFAL. 

Possui sede própria, localizada em um ponto central da capital alagoana, em 

prédio inaugurado em 1958 e com projeto original de autoria do consagrado 

arquiteto Oscar Niemeyer. Apresenta uma das maiores estruturas construídas do 

Instituto e abriga mais de 5 mil alunos distribuídos em diferentes níveis, áreas e 

modalidades de ensino.  

6. Campus Maragogi: O campus Maragogi, em funcionamento desde 2010 no 

município do litoral norte do Estado, também foi criado por meio da expansão 

da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Desde  

2013, este campus funciona em espaço da Fundação Costa dos Corais 

(FUNDEC) até que a obra do prédio definitiva esteja concluída. 

7. Campus Marechal Deodoro: O Campus Marechal Deodoro foi inaugurado em 

1995 possui sede própria e está instalado no bairro de Poeira no município de 

Marechal Deodoro. Tornou-se referência da localidade na educação profissional 
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e superior de tecnologia pela oferta de cursos em áreas associadas ao mercado de 

trabalho da região. 

8. Campus Murici: localizado na Zona da Mata, o Campus Murici iniciou suas 

atividades no segundo semestre de 2010 e funciona desde abril de 2016 em um 

moderno prédio próprio às margens da BR – 104. 

9. Campus Palmeira dos Índios: O campus Palmeira dos Índios foi inaugurado 

em 2 de agosto de 1993 e é um centro de referência de ensino técnico 

profissionalizante na região do agreste, atuando junto aos sistemas estaduais, 

municipais e outras agências de formação profissional. Transfere tecnologia, 

prestando assistência técnica e apoiando a formação de recursos humanos, 

conforme exigências do mercado e tendências econômicas e tecnológicas do 

setor produtivo da região. 

10. Campus Penedo: O campus Penedo, assim como os demais que fizeram parte 

da expansão do IFAL, a unidade de ensino foi inaugurada em 2010. Durante 

dois anos, funcionou em instalações provisórias, transferindo-se para em sua 

sede definitiva em 2013, localizada às margens da AL-101- Sul, principal acesso 

ao centro da cidade. 

11. Campus Piranhas: O campus Piranhas foi inaugurado em 2010 e funcionou 

dois anos em espaço provisório. Dos novos campi do IFAL resultantes do 

programa de expansão foi o primeiro a possuir sede própria, localizada no bairro 

de Xingó. 

12. Campus de Rio Largo: funciona, provisoriamente, nas instalações do Projeto 

Reviver da Infraero, localizado na BR 104, Km 91, Aeroporto Internacional 

Zumbi dos Palmares. O terreno onde será construído o campus definitivo do 

IFAL em Rio Largo está sendo avaliado com a Aeronáutica. 

13. Campus Santana do Ipanema: O campus Santana Ipanema foi inaugurado no 

ano de 2010, em decorrência do processo de expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Com o objetivo de contribuir 

com o desenvolvimento do sertão do estado de Alagoas, a unidade de ensino 
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iniciou suas atividades nas dependências da Universidade Estadual de Alagoas – 

Uneal, onde se manteve até 2016, quando foi transferida para um imóvel 

provisório, até ser concluída a sede própria. 

15.  Campus São Miguel dos Campos: O campus São Miguel dos Campos também 

foi criado na primeira etapa do programa de expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica do Ifal. O campus funciona, 

provisoriamente, na Escola Municipal Mário Soares Palmeira. 

16. Campus Satuba: O campus Satuba sucedeu a antiga Escola Agrotécnica 

Federal e foi inaugurado em 1912 e, ao lado do campus Maceió, são unidades de 

ensino centenárias. A instituição localizada no município da região 

metropolitana de Maceió é considerada uma referência no ensino agropecuário 

de Alagoas. 

17. Campus Viçosa: A unidade de ensino está instalada em prédio próprio, onde 

funcionou a Escola São José, localizado próximo à principal via de acesso do 

município, a rodovia AL 210, na Rua Mota Lima, s/n.  

 
Figura 1: Localização dos Campi do IFAL 

Fonte: Adaptado do PDI/IFAL 2014-2018 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo Geral 

Implementar práticas de sustentabilidade socioambiental no IFAL. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Promover ações de sensibilização e capacitação da comunidade acadêmica; 

• Subsidiar a elaboração de planos de ação com práticas de sustentabilidade e 
racionalização do uso de materiais; 

• Realizar uma gestão adequada dos resíduos gerados; 

• Promover uma gestão adequada de ações de economia e uso racional da água; 

• Incentivar a implementação de atividades que resultem em eficiência energética; 

• Incentivar a economia e maior eficiência na utilização de recursos naturais. 

3. Público Alvo 

O público-alvo deste documento é composto pela Comunidade do IFAL, da 

qual fazem parte: Servidores, discentes, prestadores de serviços e estagiários. 

4. Metodologia  

O Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFAL foi elaborado por 

servidores, nomeados, por intermédio da Portaria nº 1325/GR de 30 de junho de 2016 

(Anexo I) que tem como objetivo elaborar e implantar o Plano de Sustentabilidade na 

Reitoria e Campi do Instituto Federal de Alagoas. 

A partir das diretrizes do PLS-IFAL, serão formadas subcomissões responsáveis 

pela implantação do projeto em cada unidade do IFAL. Os membros dessas comissões 

terão a atribuição de levantar dados e informações nas áreas de conhecimento, definidas 

nos objetivos específicos deste PLS, assim como de colocar em prática as ações de 

sustentabilidade de acordo com a realidade e demandas de cada campus e Reitoria. 

Deverá ser construído um Programa de Gestão específico para cada unidade, de 

acordo com as particularidades dos campi e Reitoria. As implementações das ações 

previstas dentro do PLS/IFAL devem ser tratadas no Programa de Gestão Ambiental 
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que será elaborado pela Subcomissão Gestora do Plano de Gestão de Logística 

Sustentável de cada unidade. 

As metas e as estratégias de abordagem dos temas deverão ser acompanhadas 

pelas respectivas unidades do IFAL e, posteriormente os resultados obtidos serão 

avaliados pela PRDI/DPI através da ferramenta utilizada para gerenciar o seu 

planejamento estratégico (GEPLANES), em consonância com o objetivo estratégico nº 

12 do PDI 2014/2018: 

Instituir práticas e disseminar a cultura da sustentabilidade, cujos indicadores 
são: proporção de insumos sustentáveis adquiridos, número de práticas com 
responsabilidade socioambiental adotadas pelo IFAL e número de ações de 
disseminação de práticas socioambientais responsáveis adotadas (PDI/IFAL, 
2014, p.185). 

As práticas de sustentabilidade e racionalização do uso de materiais e serviços 

deverão abranger, no mínimo, os seguintes temas: Materiais de Consumo, Energia 

Elétrica, Água e esgoto, Destinação final de resíduos, Qualidade de Vida no Ambiente 

de Trabalho, Compras e Contratações Sustentáveis, Deslocamento de pessoal ou uso 

dos veículos institucionais. 

5. Sugestões de práticas de sustentabilidade e de racionalização de materiais  

I Materiais de Consumo: reduzir consumo de papel e copos descartáveis. 

II 

Energia Elétrica: fazer gestão do consumo de energia elétrica na reitoria e nos 
campi. Incluir e acompanhar o consumo através do Sistema Esplanada 
Sustentável(SisPES).https://pes.planejamento.gov.br/sispes/private/pages/main
.jsf  

III 
Água e esgoto: fazer gestão do consumo de água e esgoto na Reitoria e nos 
campi. Incluir e acompanhar através do Sistema Esplanada Sustentável 
(SisPES). https://pes.planejamento.gov.br/sispes/private/pages/main.jsf 

IV Destinação final de resíduos: promover parcerias com órgãos governamentais 
de coleta e tratamento de resíduos sólidos. 

V Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho: capacitar e sensibilizar 
servidores do IFAL para a implantação e manutenção do PLS. 

VI Compras e Contratações: contratar e adquirir (sempre quando possível) bens, 
produtos, serviços ambientalmente sustentável nos campi e Reitoria. 

VII Deslocamento de pessoal: otimizar o uso do veículo institucional reduzindo os 
impactos ambientais.  
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6. Detalhamento de implementação das ações 
 

A seguir são apresentadas as ações elaboradas e previstas para a 

implementação do PLS, no período de 2016/2018, na Reitoria do IFAL e nos campi. As 

ações apresentadas foram elencadas e baseadas nas sugestões de práticas de 

sustentabilidade e de racionalização de materiais contidas na Instrução Normativa nº 10, 

de 12 de novembro de 2012, da Secretária de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). 

 

I – Materiais de consumo 

Ação 01 -  Diminuir o consumo de papel 

Detalhamento da ação: 
 

1. Dar preferência ao uso de mensagens eletrônicas na comunicação 
evitando uso do papel; 

2. Substituir o uso de documento impresso por documento digital, imprimir 
apenas se necessário; 

3. Revisar os documentos antes da impressão; 
4. Fazer o controle de impressões e cópias; 
5. Programar manutenção ou substituição das impressoras para melhorar 

eficiência; 
6. Imprimir documentos no modo frente e verso; 
7. Reaproveitar o papel impresso em apenas um lado, para a confecção de 

blocos de rascunho; 
8. Utilizar papel reciclado ou papel branco produzido sem uso de 

substâncias cloradas nocivas ao meio ambiente; e 
9. Realizar campanhas de sensibilização para redução do consumo de papel. 

Início da implementação: imediato 

Principais setores envolvidos: todos os setores dos campi e da Reitoria 

Sugestão de metas a serem alcançadas: diminuição em 10% no consumo anual de 
papel 

Ação 02 - Diminuir o consumo de copos descartáveis 

Detalhamento da ação: 

1. Dar preferência ao uso de copos produzidos com materiais que 
propiciem a reutilização ou a reciclagem visando minimizar impactos 
ambientais adversos; e 
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2. Realizar campanhas educativas e de sensibilização para conscientizar os 
servidores a reduzirem o consumo de copos descartáveis e incentivá-los 
a fazer uso do seu próprio copo ou garrafa. 

Início da implementação: imediato 

Principais setores envolvidos: todos os setores dos Campi e da Reitoria 

Sugestão de metas a serem alcançadas: diminuição até 50% no consumo anual de 
copos descartáveis. 

Ação 03 - Economia de cartuchos para impressão 

Detalhamento da ação: 

1. Dar preferência à utilização de impressão com estilo de fonte de 
texto capaz de economizar tinta ou tonner. 

2. Incluir um software para o controle de cotas de impressão na 
contratação de serviços de impressão. 

3. Dar preferência pelo modo de impressão de rascunho (ou 
diminuir a resolução em DPI). 

4. Disponibilizar arquivos em formato digital. 

Principais setores envolvidos: todos os setores dos campi e da Reitoria 

Sugestão de metas a serem alcançadas: diminuição em 10% no consumo anual de 
tonner. 

II – Energia elétrica 

Ação 04 - Redução do consumo de energia elétrica 

Detalhamento da ação: 

1. Fazer diagnóstico da situação das instalações elétricas e propor as 
alterações necessárias para redução do consumo; 

2. Monitorar o consumo de energia; 

3. Promover campanhas de conscientização; 

4. Desligar ar-condicionado, luzes e monitores ao se ausentar do 
ambiente; 

5. Fechar as portas e janelas ao ligar o ar-condicionado; 

6. Aproveitar as condições naturais do ambiente de trabalho – 
ventilação e iluminação natural; 

7. Desligar elevadores nos horários de menor movimento, deixando 
apenas um funcionando, quando possível; 
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8. Revisar o contrato com a companhia elétrica visando à 
racionalização em razão da real demanda de energia elétrica do 
órgão ou entidade; 

9. Dar preferência, quando da substituição ou terceirização, aos 
aparelhos de ar-condicionado mais modernos e eficientes, 
visando reduzir o consumo de energia; 

10. Utilizar, quando possível, sensores de presença associados às 
lâmpadas adequadas ao sistema em locais de trânsito de pessoas; 

11. Otimizar o uso de lâmpadas. 

Início da implementação: imediato 

Principais setores envolvidos: todos os setores dos campi e da Reitoria 

Sugestão de metas a serem alcançadas: redução em 10% no consumo mensal da 
fatura de energia elétrica. As unidades do 
IFAL devem fornecer, mensalmente, até o 15º 
dia do mês subsequente ao do fechamento da 
fatura, informações referentes ao consumo de 
energia elétrica, por meio do Sistema do 
Projeto Esplanada Sustentável (SisPES). 

III – Água e Esgoto 

Ação 05 - Reduzir o consumo de água e esgoto 

Detalhamento da ação: 

1. Realizar levantamento e monitorar, periodicamente, a situação das 
instalações hidráulicas e sanitárias propondo alterações necessárias para 
redução do consumo; 

2. Monitorar o uso da água; 

3. Promover campanhas de conscientização para o não desperdício da água; 

4. Dar preferência ao sistema de reuso de água e de tratamento dos 
efluentes gerados; 

5. Analisar a viabilidade do aproveitamento da água de chuva e poços 
artesianos; 

6. Criar rotinas acerca da periodicidade de irrigação de jardins, de forma a 
estipular períodos padronizados para esta atividade em cada época do 
ano; 

7. Dar preferência ao uso de descargas e torneiras mais eficientes. 

Início da implementação: imediato 



 

 13 

Principais setores envolvidos: todos os setores dos campi e da Reitoria 

Sugestões de metas a serem alcançadas: redução em 10% no consumo mensal da 
fatura de água e esgoto. As unidades do IFAL 
devem fornecer, mensalmente, até o 15º dia do 
mês subsequente ao do fechamento da fatura, 
informações referentes ao consumo de água, 
por meio do Sistema do Projeto Esplanada 
Sustentável (SisPES). 

 
IV – Destinação final de resíduos 

Ação 06 - Promover a coleta seletiva dos resíduos sólidos 

Detalhamento da ação: 

1. Formalizar parcerias com instituições que trabalham com destinação final de 
resíduos na mesorregião em que esta inserido o campus e/ou Reitoria; 

2. Promover a implantação da coleta seletiva observada a Resolução do Conselho 
Nacional do Meio ambiente (Conama) n0 275 de 25 de abril de 2001, ou outra 
legislação que a substituir; 

3. Promover a destinação sustentável dos resíduos coletados; e 
4. Implantar a coleta seletiva solidária nos termos do Decreto no 5.940 de 25 de 

outubro de 2006, ou outra legislação que venha a substituir. 

Início da implementação: imediato 

Principais setores envolvidos: todos os setores dos Campi e da Reitoria 

Sugestões de Metas a serem alcançadas: reduzir em 20% a quantidade de resíduo 
descartado anualmente. 

V – Qualidade de vida no ambiente de trabalho 

Ação 07 - Sensibilizar e Capacitar 

Detalhamento da ação: 

1. Adotar medidas para promover um ambiente físico de trabalho seguro e 
saudável. 

2. Adotar medidas para avaliação e controle da qualidade do ar nos ambientes 
climatizados. 

3. Realizar manutenção ou substituição de aparelhos que provocam ruídos no 
ambiente de trabalho; 

4. Promover atividades de integração e de qualidade de vida no local de trabalho; 
5. Realizar campanhas, oficinas, palestras e exposições de sensibilização das 

práticas sustentáveis para os servidores com divulgação por meio da intranet, 
cartazes, etiquetas e informativos; 
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6. Produzir informativos referentes a temas socioambientais, experiências bem-
sucedidas e progressos alcançados pela instituição. 

Início da implementação: imediato 

Principais setores envolvidos: todos os setores dos Campi e da Reitoria. 

Sugestões de Metas a serem alcançadas: capacitar e sensibilizar até 500 pessoas 
anualmente. 

VI – Compras e contratações sustentáveis 

Ação 08: Dar preferência, quando possível, às aquisições de bens e materiais,   
contratações de serviços e obras ambientalmente sustentáveis 

 
Detalhamento da ação: 
 

1. Dar preferência, quando possível, à aquisição de bens reciclados ou recicláveis; 
2. Dar preferência à utilização de impressoras que imprimam em frente e verso; 
3. Incluir no contrato de reprografia a opção de impressão dos documentos em 

frente e verso; 
4. Dar preferência, quando possível, à aquisição de papéis reciclados, isentos de 

cloro elementar ou branqueados a base de oxigênio, peróxido de hidrogênio e 
ozônio; 

5. Incluir nos contratos de copeiragem e serviço de limpeza a adoção de 
procedimentos que promovam o uso racional dos recursos e utilizem produtos 
reciclados, reutilizados e biodegradáveis; 

6. Exigir comprovação de origem das madeiras quando da aquisição de bens e na 
contratação de obras e serviços; 

7. Priorizar, quando possível, o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e 
matérias-primas de origem local; 

8. Revisar o contrato de limpeza visando à racionalização em razão do real 
dimensionamento da área objeto do serviço contratado; 

9. Utilizar, quando possível, software de comunicação eletrônica para o envio de 
mensagens instantâneas (instant text messaging) ou para a transmissão de voz 
(Voice over Internet Protocol - VoIP); 

10. Adotar, quando possível, uma rede de comunicação telefônica, entre unidades de 
um mesmo órgão ou entidade; 

11. Revisar normas internas e os contratos de telefonia fixa e móvel visando a 
racionalização em relação ao limite de custeio, à distribuição de aparelhos e ao 
uso particular dos aparelhos; 

12. Revisar o contrato de telefonia fixa e móvel visando à adequação do plano 
contratado com a real necessidade do órgão ou entidade; 

13. Adotar segurança eletrônica, sempre que possível, nos pontos de acesso dos 
edifícios dos órgãos ou entidades, visando auxiliar a prestação do serviço de 
vigilância; 

14. Revisar normas internas e os contratos de vigilância visando o real 
dimensionamento dos postos de trabalho; 

15. Substituir, se possível, a segurança armada por desarmada, nos locais internos 
do órgão ou entidade; e 
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16. Fomentar compras compartilhadas. 

Início da implementação: imediato 

Principais setores envolvidos: todos os setores dos Campi e da Reitoria. 

Metas a serem alcançadas: contratar e adquirir (sempre quando possível) bens, 
produtos, serviços ambientalmente 
sustentável nos campi e Reitoria. 

VI – Deslocamento de pessoal 

Ação 09 - Transportes 

Detalhamento da ação: 

1. Reduzir impactos ambientais na utilização dos veículos oficiais, evoluindo aos 
modelos de veículos de baixo consumo de carbono e menor consumo energético. 

2. Incentivar a utilização do veículo oficial, somente, em viagens institucionais em 
que forem dois ou mais servidores do mesmo campus com a finalidade de 
reduzir os impactos ambientais; 

3. Concentrar as convocações das diferentes comissões e comitês, objetivando que 
os servidores de um mesmo campus possam fazer o deslocamento em conjunto; 

4. Estimular o uso da videoconferência, em substituição aos encontros presenciais, 
que demandam gastos com diárias, combustíveis, etc.; 

Início da implementação: imediato 

Principais setores envolvidos: todos os setores dos campi e da Reitoria. 

Sugestões de metas a serem alcançadas: Reduzir em 30% as reuniões presenciais no 
prazo de 01 (um) ano; melhorias e novas 
aquisições de equipamentos para 
videoconferência; atender às necessidades 
econômicas, sociais e ambientais, reduzindo ao 
máximo suas repercussões negativas. 

6. Recursos financeiros, humanos, instrumentais, entre outros, necessários para a 

implementação das ações 

• Incluir no Plano Anual de Orçamento do IFAL, montante orçamentário a ser 

utilizado em campanhas educativas inerentes ao PLS; 

• Incluir no orçamento da Reitoria, valores a serem utilizados com diárias e 

passagens para deslocamento das comissões (Reitoria e campi) para visitas e 

treinamentos em outros órgãos/IFs; 
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• Priorizar e flexibilizar horário de trabalho de servidores envolvidos nas 

comissões de implantação do PLS/IFAL. 

O PLS (Plano de Logística Sustentável) estará́ disponível no sitio institucional do 

IFAL (http://www2.ifal.edu.br) podendo ser acessado por todas as unidades da 

Instituição. Da mesma forma, cada campus ou a Reitoria poderá́ realizar adaptações ou 

definir quais as ações que serão aplicáveis à sua realidade, a depender das suas 

condições específicas. 

7. Comissão de elaboração do PLS/IFAL 

A Comissão de elaboração do PLS do IFAL, constituída pela Portaria nº 

1352/GR, de 30/06/16, teve como missão a elaboração e implantação do PLS na 

Instituição, cumprindo seu papel com a comunidade acadêmica e a sociedade em geral. 

Componentes: 

• Álvaro José de Oliveira (PRDI) 
• Claudia Vivian de Oliveira Amorim (DGP) 
• Cristiane Francisco da Silva (PRPI) 
• Gerônimo Vicente dos Santos (COMUNICAÇÃO) 
• Heráclito de Almeida Ávila Júnior (PROEX) 
• Jordânnya Dannyelly do Nascimento Silva (PRDI) 
• Juliana Barros dos Santos (PRDI) 
• Margarez Rodrigues da Silva (PRDI) 
• Sandra Francisco da Silva (PROAD) 
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