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Sensibilização de colaboradores terceirizados para a Gestão Ambiental da UFRGS: 
repensando estratégias 

O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da UFRGS foi instituído em 2008 pela Portaria 
nº 1461, sendo baseado na NBR ISO 14001:2015 da ABNT. De acordo com essa 
NBR, o sucesso de um SGA depende do envolvimento de todos os níveis e funções 
de uma organização. Nesse sentido, no ano de 2019 a Divisão de Acompanhamento 
de Serviços Terceirizados (DAST/GERTE) e a Assessoria de Gestão Ambiental do 
Gabinete do Reitor (AGA) vêm dando continuidade à sua parceria para a orientação 
de colaboradores terceirizados da UFRGS quanto ao SGA. O objetivo desse trabalho 
é relatar as mudanças realizadas na abordagem com esses colaboradores, 
entendendo que a conscientização parte da sensibilização. A metodologia utilizou os 
conceitos da educação ambiental crítica, que envolve a problematização da realidade, 
de valores e atitudes. A mesma incita o diálogo e incentiva a reflexão, tornando o 
indivíduo apto a intervir na realidade em que está inserido, seja no trabalho, seja em 
casa. Nesse sentido, foi realizada uma reavaliação da apresentação utilizada nos 
anos anteriores, com a inclusão de dados sobre saneamento básico e vídeos. 
Trabalhar o sentimento de pertencimento também foi um dos enfoques das 
orientações, almejando despertar o senso de corresponsabilidade nas ações. Durante 
as atividades, os colaboradores eram incitados a apresentarem situações do seu 
cotidiano no ambiente de trabalho e em casa. No primeiro semestre do ano, um total 
de 407 colaboradores participaram das orientações. Foram contemplados os campi 
Centro, Saúde, do Vale e Litoral. Durante as orientações, foram observadas 
manifestações positivas dos colaboradores terceirizados, e algumas verbalizações 
posteriores indicaram mudanças de atitudes na Universidade e em casa. Os 
resultados permitem inferir que as adequações foram efetivas para o fortalecimento 
do SGA da UFRGS, e que a troca de saberes e/ou experiências são importantes tanto 
para quem ministra as orientações, como para quem participa delas.  
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