
 

AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE – CENTRO UNIVERSITÁRIO DR. 

LEÃO SAMPAIO 

O centro universitário Dr. Leão Sampaio, alinhado à IN 10/12, apresenta a 

comunidade acadêmica a política ambiental incluindo um plano de ecoeficiência e 

educação ambiental elaborado com a finalidade de implementar a cultura da 

sustentabilidade na instituição, através da criação de um Núcleo Social e Ambiental. 

A sustentabilidade, nas suas dimensões: ambiental e social buscam o equilíbrio 

entre desenvolvimento econômico com equidade social e uso eficiente dos recursos 

naturais, partindo dessa premissa o núcleo de sustentabilidade, busca desenvolver 

ações de sustentabilidade e uso eficiente dos recursos e processos nas atividades 

diárias da comunidade universitária. 

Conclui-se que o Centro Universitário Dr. Leão Sampaio adotará práticas 

sustentáveis no cotidiano acadêmico, criando um ambiente ecologicamente 

responsável e comprometido com a sociedade no seu entorno. Dentro desse contexto, 

a política ambiental funciona na instituição, através do compromisso em: 

 Gerenciar programas para minimizar o uso de água e energia elétrica; 

através de campanhas e programas institucionais; 

 Acompanhar o desenvolvimento do pensamento ecológico e das 

políticas ambientais governamentais, alinhados principalmente a IN 

10/12; 

 Acompanhar a coleta seletiva, desde a segregação dos resíduos sólidos, 

seu manejo e destinação adequada; 

 Acompanhar a disponibilidade de novos produtos e equipamentos, para 

a necessidade da instituição, que sejam menos prejudiciais ao meio 

ambiente; 

 Executar programas de informação e treinamento dentro da IES, 

incluindo reuniões para instruir os colaboradores e obter retorna deles, 

através de visitas as instalações de cada setor e monitorando os índices 

de consumo. 

 



 

CAPÍTULO  I 

As ações são propostas da seguinte forma: 

 

I – Atender a legislação, resoluções e regulamentos ambientais 

aplicáveis as características da IES, alinhadas á IN 10/12; 

 

II- Implementar um sistema de gestão ambiental; 

 

III- Racionalizar o consumo de água, energia, papel A4, e descartáveis; 

 

IV- Acompanhar a disponibilidade de novos produtos e equipamentos, 

para a necessidade da instituição, que sejam menos prejudiciais ao meio 

ambiente; 

 

V-Preservar a natureza existente na propriedade da IES. 

 

 Objetivos das ações da IES 

 

I-Elaborar princípios e projetos de acordo de acordo com as políticas 

estabelecidas pela IES, além de formalizar as unidades de ação; 

II-Integrar o desenvolvimento econômico, tecnológico e social com a 

preservação do meio ambiente; 

 

III-Atender as expectativas ambientais da comunidade acadêmica e da 

sociedade em geral. 

 

IV-Colaborar com um ambiente saudável para todos; 

 

V- Conscientizar e capacitar os funcionários para que esses possam agir 

de acordo com os procedimentos ambientais corretos; 

 

VI-Estabelecer e acompanhar o sistema de gestão ambiental; 

 



 

VII-Acompanhar, ampliar, e sempre que necessário, modificar as metas, 

os objetivos e as diretrizes ambientais; 

 

VIII-Estabelecer padrões de qualidade ambiental. Em síntese, a Política 

Ambiental proposta visa que a IES: “Promova um ambiente saudável e 

seguro á equipe técnica e a toda comunidade acadêmica em geral 

proporcionando um ambiente melhor para todos, através da melhoria 

contínua, com a prevenção da poluição e com o cumprimento da 

legislação, estando consciente do valor intrínseco que a natureza possui. 

E assim, caminhar para o desenvolvimento sustentável oportunizando a 

geração e transmissão de conhecimentos e tecnologias para a 

comunidade’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


