
 

                                                              

 

Os facilitadores têm como missão ser o elo entre a sua Unidade/Órgão e o Grupo Gestor Universidade 

Sustentável – GGUS/DEPI , cabendo-lhe   atuar, junto à comunidade em que esteja lotado, como 

facilitador no desenvolvimento, implementação e disseminação de políticas, diretrizes e normalizações, 

tendo como fundamentos o aperfeiçoamento contínuo do desempenho ambiental, econômico e social, 

para que a Unicamp seja reconhecida pela comunidade interna e externa como referência de uma 

Universidade Sustentável. 

 

 

 

Apoio técnico e oferecimento de formação pela Diretoria Executiva de Planejamento Integrado - 
DEPI/GGUS. 

 
Apoio da direção da Unidade/Órgão, inclusive sobre disponibilidade de tempo. 

 
Participação ativa nas reuniões de facilitadores e atividades promovidas pela DEPI/GGUS. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Missão do Facilitador 

(O propósito para a existência dos Facilitadores) 

GGUS 

Facilitadores 

Unidades/
Órgãos 

Premissas 

(Condições para o sucesso das atividades do 

Facilitador) 



 

                                                              

 

 Ser uma pessoa de referência no tema de sustentabilidade dentro de sua Unidade/Órgão. 
 

 Incentivar e promover ações, atividades educativas, encontros e diálogos visando à sustentabilidade, 
integrando alunos, funcionários, docentes e demais pessoas que atuam na Unidade/Órgão de forma a 

envolver o maior número possível de pessoas. 
 

 Comunicar, divulgar e estabelecer diálogos permanentes sobre normas, orientações, princípios e valores 
relacionados à sustentabilidade com a comunidade de sua Unidade/Órgão, bem como incluir as suas 

contribuições. 
 

 Elaborar e implementar projetos socioambientais envolvendo a comunidade. 
 

 Auxiliar na obtenção e levantamento de dados na sua Unidade/Órgão visando à construção de 
indicadores de sustentabilidade. 

 
 Elaborar, implementar e manter atualizado o Plano de Gestão de Resíduos Local – PGRL, de acordo com 

as normativas e programas da Universidade. 
 

  Acompanhar a movimentação de resíduos da sua unidade ou órgão, transmitindo as orientações técnicas 
corretas para os respectivos armazenamento, manipulação e destinação. 

 
 Elaborar/auxiliar nos projetos e temas correlatos às questões ambientais (água, energia, compras 

sustentáveis) 

 

Ser uma pessoa engajada no tema da sustentabilidade, possuindo interesse no 

desenvolvimento das atividades correlatas. 

 

Ser proativo, acolhedor, prestativo e comunicativo, procurando sempre estar disponível para 

atender seus pares quando demandado, capaz de organizar atividades coletivas como reuniões, 

oficinas, etc. 

 

Deve ter vínculo empregatício, sendo: docente, funcionário administrativo ou técnico. 

Espera-se do servidor habilidades básicas relacionadas à Informática, especialmente para o 

gerenciamento de resíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

O Papel do Facilitador 

(Atividades, ações e postura esperada do Facilitador) 

O Perfil do Facilitador 

(Recomendações para a indicação do facilitador) 


