
 
 

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ECONOMICIDADE DO CAMPUS URUAÇU/IFG 

1. Introdução 

O princípio da economicidade, segundo os dicionários da língua portuguesa, pode ser 

assim definido. 

É a qualidade do que é econômico que, por consequência, define a escala de valores que 

permite aceitar ou recusar os resultados econômicos obtidos – Dicionário Aurélio. É o princípio 

de natureza essencialmente gerencial, intrínseco à noção de eficiência, eficácia e efetividade 

na gestão de recursos e bens. Trata-se do melhor resultado possível para uma determinada 

alocação de recursos físicos, financeiro, econômicos, humanos e tecnológicos em um dado 

cenário sócio econômico. – Dicionário Michaelis. 

 

2. Criação da Comissão 

No dia 14 de dezembro de 2017, na reunião ordinária do conselho do campus – 

CONCAMPUS, foi instituída a comissão de economicidade do campus Uruaçu do IFG, tendo 

como membros os servidores Alessandro Siqueira da Silva, Alcides Pereira dos Santos Neto, 

Davi Taveira Alencar Alarcão, Fernando da Silva Marques, Weliton de Farias Nascimento, e a 

discente Maria Aparecida da Silva Rodrigues. 

 

3. Primeira Reunião 

A partir do conceito de economicidade, a comissão constituída se reuniu, no dia 21 de 

fevereiro de 2018, para estabelecer o método que seria utilizado para identificar os serviços, 

bem como os bens que estavam em desacordo com o princípio da economicidade. 

3.1. Estratégia  

Ficou estabelecido que após o levantamento das demandas, cada semana seria discutida uma 

delas, objetivando analisar suas causas e possíveis soluções ou melhorias. Após a análise 

interna das demandas apresentadas pelos membros da comissão, foi realizada uma pesquisa 

estimulada com a comunidade acadêmica, para que a mesma pudesse apontar as possíveis 

situações que não foram, por ventura, abordadas pela comissão, que atentam contra o 

princípio da economicidade, para que, após adequações, possam gerar economia sem 

prejudicar a qualidade e eficiência das atividades/serviços. 

Nas discussões, foram considerados alguns temas a ser analisados, tais como ar condicionado, 

pincéis, cópias, manutenção predial, telefonia, energia e transporte/diárias.  



 
 
Nessa reunião também foi construído o cronograma de atividades a ser desenvolvido pela 

comissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Segunda Reunião 

No dia 28 de fevereiro a comissão se reuniu para discutir sobre os controles de ar 

condicionado e os pincéis. Antes de adentrar nos assuntos pautados para a reunião, os 

membros desta comissão debateram sobre a conduta esperada dos servidores do campus, 

pois são conhecedores das atribuições, direitos e deveres do servidor público.  

Uma sugestão abordada e aceita por unanimidade pelos membros desta comissão foi o 

aprimoramento do registro dos fatos ocorridos. Esses registros servirão como critério para a 

emissão de declaração de nada consta do servidor. 

 

4.1. Levantamentos 

Passando à discussão dos pontos pautados para a mesma, foi constatado por meio de 

relato do servidor Alessandro Siqueira, que a maioria dos controles de ar condicionado, dois 

por sala de aula, desapareceu da instituição. Em muitos casos, com registro da não devolução 

por parte do servidor, o qual, mesmo depois de contatado, não realiza a devolução do 

respectivo controle. Após tal constatação, foram levantados os seguintes questionamentos: 

quem retirou controles da instituição? Como é feito o monitoramento dos materiais usados 

pelos servidores que não são de uso pessoal? O que fazer quando há a constatação que um 

servidor não devolveu materiais que deveriam ser devolvidos? 

ASSUNTOS 
DATA A SER 

REALIZADA 

DATA DA 

REALIZAÇÃO 

 Controles de ar 

condicionado 

 Pincéis 

28/02/2018 28/02/2018 

 Cópias 07/03/2018 13/03/2018 

 Manutenção predial 14/03/2018 14/03/2018 

 Telefonia 21/03/2018 21/03/2018 

 Energia 28/03/2018 28/03/2018 

 Transporte/Diárias 04/04/2018 04/04/2018 



 
 

  

Em relação aos pincéis, foi observado, que muitos professores retiram pincéis 

recarregáveis e, mesmo em boas condições os descartam e retiram pincéis novos, o que gera 

prejuízo, uma vez que os pincéis recarregáveis descartados em boas condições poderiam ser 

recarregados por diversas vezes, evitando assim o uso de pincéis novos.  Outro fator negativo 

em relação aos pincéis foi a instituição ter adquirido pincéis de baixa qualidade, sem as 

respectivas tintas para recarga dos mesmos. 

 

4.2. Encaminhamentos 

Foi observado que a instituição precisa realizar um monitoramento mais efetivo desses 

materiais. Caso seja constatado que um servidor não devolveu algum material, o mesmo deve 

ser notificado, por escrito, pela instituição. Com essas ações, acredita-se que a não devolução 

de material será inibida. Além das ações já mencionadas, a instituição deve ser mais criteriosa 

na adesão a atas para licitação de pincéis e o setor responsável pela distribuição e controle dos 

mesmos ser mais atuante na conscientização  do uso racional dos pincéis. 

5. Terceira Reunião 

No dia 13 de março a comissão reuniu-se para discutir o uso de cópias.  

 

5.1. Levantamentos 

O professor Alessandro Siqueira, que acompanha de perto o setor de cópias, relatou que 

há uso exagerado por alguns servidores no uso do serviço de cópias, realizando inclusive 

cópias de material de uso pessoal, como para uso na própria pós-graduação. Ele relatou que há 

também, servidores que reproduzem livros e/ou capítulos completos de livros para todos os 

alunos de uma turma de cursos superiores. Além dos fatos acima citados, não é raro 

professores encaminharem atividades para reprodução de cópias, e as mesmas não serem 

retiradas no apoio pedagógico.  

Outro fato observado pelo servidor Fernando da Silva Marques é o erro de impressão por 

parte de servidores responsáveis pelas mesmas.  

Após discussões sobre os fatos elencados, surgiram os seguintes questionamentos. Esse 

excesso de cópias é realmente necessário? Um servidor pode reproduzir material para uso 

pessoal, como material de pós-graduação? As bibliografias constantes nos planos de ensino e 

consequentemente, nos projetos pedagógicos dos cursos, são disponibilizadas em quantidades 



 
 
suficientes para os alunos? A instituição tem o dever de ofertar cópias de material 

complementar para os alunos dos cursos superiores? 

 

5.2. Encaminhamentos 

Diante dos questionamentos levantados, a proposta adotada pela comissão foi a 

elaboração de cotas proporcionais para os professores, os quais devem apresentar uma 

demanda com antecedência, uma vez que o planejamento cobre o período da disciplina, seja 

semestral, seja anual. 

Essas cotas devem ser construídas em coletivo, para que, cada área, a depender dos seus 

professores, apresente suas demandas por cópias. 

Essa comissão chegou à conclusão que as atividades particulares não devem ser 

reproduzidas na instituição, cabendo a discussão se cada atividade, mesmo que particular, 

contribui com as atividades desenvolvidas na instituição. 

Conscientizar os servidores usarem o Q-Acadêmico e as plataformas digitais para 

publicarem atividades e materiais complementares para os alunos. 

 

6. Quarta Reunião 

Reunião realizada no dia 14 de março para discutir o princípio da economicidade na 

manutenção predial.  

 

6.1. Levantamentos 

Foi apontado pelos presentes na reunião que os principais problemas relativos à 

manutenção predial são o desgaste natural e a depredação do espaço público. Para essa 

comissão, o desgaste natural é causado pelo uso ao longo do tempo, como desbotamento da 

pintura, trincas decorrentes de movimentação estrutural, etc. Já a depredação do espaço 

público corresponde às ações que visam causar desgastes por mau uso, como paredes e 

carteiras riscadas, aparelhos de condicionadores de ar com mau funcionamento, devido ligar e 

desligar de forma indevida, armários quebrados em decorrência de uso de força para 

arrombamento dos mesmos, cabeamentos e caixas amplificadoras danificadas por uso 

inadequado, como puxões, entre outros. 

 

6.2. Encaminhamentos 



 
 

O caminho mais viável, no olhar dessa comissão, é a conscientização dos nossos alunos e 

servidores. A instituição deve realizar campanhas junto à comunidade acadêmica, visando a 

diminuição da depredação e desgaste prematuro dos prédios e móveis.  

A instituição deve, após comprovação da depredação, abrir processo administrativo para 

que a pessoa responsável pela correspondente depredação possa reparar tal ato, conforme o 

Código Penal Brasileiro no caput do art. 163: ”destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, 

prevendo pena de detenção, de um a seis meses, ou multa”. Sendo que o inciso III prevê a 

qualificadora quando o crime for cometido: “contra o patrimônio da União, Estado, Município, 

empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista”. 

 

7. Quinta Reunião 

No dia 21 de março foi realizada mais uma reunião da comissão em conjunto com o 

servidor Winder, lotado no DTI do campus Uruaçu, para discutir formas de baratear o valor da 

conta telefônica sem, no entanto, prejudicar a comunicação no correspondente campus. 

 

7.1. Levantamentos 

Uma prática que vai contra o princípio da economicidade é a realização de chamadas para 

outras unidades federativas ou país, sendo que tais ligações não foram realizadas nas 

atividades do campus. 

 

7.2. Encaminhamentos 

 O servidor Winder, esclareceu que já existe um programa institucional para realizar 

ligações com menores custos e com igual qualidade das ligações atuais. Outra opção levantada 

na reunião foi a aquisição ou construção de software que controle, libere e registre as ligações 

dos servidores.  

Caso seja constatado que o servidor realizou ou permitiu chamadas indevidas, a 

instituição deverá proceder ao comunicado e registro do fato. 

 

8. Sexta Reunião 

No dia 28 de março a comissão de economicidade realizou uma reunião para discutir o 

consumo de energia elétrica. O servidor Alcides pontuou que o campus foi beneficiado por um 

projeto de dois professores do campus de Itumbiara do IFG, com a troca de todas as lâmpadas 



 
 
convencionais por lâmpadas de LED, além da instalação de mais uma unidade fotovoltaica, o 

que deve reduzir os custos no consumo de energia elétrica.  

 

8.1. Levantamentos 

É perceptível, ao darmos uma breve caminhada pelo campus, que várias lâmpadas, bem 

como aparelhos de ar condicionado, ficam ligados nos ambientes mesmo sem ter pessoas 

presentes, sejam nas salas de aula, sejam nas salas destinadas aos servidores.  Foi relatado 

também que muitos alunos usam o Data show para jogarem nos intervalos entre turnos de 

aula.  

 

8.2. Encaminhamento 

Foi consenso entre os presentes que a instituição precisa desenvolver ações de 

conscientização que visem à economia de energia, como desligar lâmpadas e ar condicionado 

ao esvaziar uma sala e não usar os aparelhos de Data show para jogos eletrônicos nos 

intervalos das aulas. 

Desenvolver um sistema ou destinar um servidor para que faça o gerenciamento do uso 

das lâmpadas e aparelhos de ar condicionado. 

 

9. Sétima Reunião 

Já no dia 04 de abril esta comissão reuniu para discutir sobre diárias e transporte.  

 

9.1. Levantamentos 

Segundo o servidor Alcides, a demanda por transporte e diárias é alta, principalmente 

pela convocação de reuniões na reitoria, em Goiânia, em dias sequências para diversos setores 

do campus, gerando assim, a necessidade de diversas viagens à Goiânia no decorrer da 

semana.  

 

9.2. Encaminhamentos 

Diante do exposto, os membros dessa comissão solicitam que a direção do campus leve 

para o colégio de dirigentes e para pró-reitoria de administração, sugestão para que seja 

criada uma agenda conjunta de reuniões das pró-reitorias, o que possibilitará o translado de 

diversas pessoas para reuniões distintas, numa mesma viagem. 

 



 
 

 

 

 

10. Questionário 

Após o período destinado às reuniões, a comissão elaborou e disponibilizou um 

questionário para que toda comunidade acadêmica pudesse apontar os itens que, na visão dos 

questionados, podem gerar economia sem impactar na qualidade das atividades desenvolvidas 

no campus. 

Responderam esse questionário 32 discentes e 30 servidores, correspondendo 

aproximadamente a 4% e 24%, respectivamente, demonstrado nos gráficos a seguir. 

Itens que podem ser economizados - Discentes 
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Conclusão 

No decorrer do trabalho dessa comissão, foram diagnosticados alguns pontos que podem 

gerar economia sem diminuir a qualidade dos trabalhos desenvolvidos no campus.  

Em cada ponto discutido, há as sugestões, as quais devem ser observadas por toda 

comunidade acadêmica, para que, junto com os apontamentos da comissão de usos dos 

espaços do campus e o planejamento orçamentário, podem contribuir significativamente para 

que recursos economizados sejam alocados para realização de atividades/serviços com déficit 

orçamentário.    

É de fundamental importância que a instituição, através dos servidores que ocupam 

cargos de chefia dos setores, possa desenvolver estratégias de conscientização para a 

necessidade, diante dos cortes que a educação vem sofrendo, de economizar, para pelo  

menos, manter a qualidade das atividades desenvolvidas.  

Além da conscientização, essa comissão propõe que o servidor que deixar de cumprir suas 

obrigações, em relação à economicidade, não deve ter expedido a seu favor documentos 

declaratórios de nada consta, essenciais para participar de projetos e editais.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Respostas dos discentes ao questionário sobre economicidade do campus Uruaçu. 

Carimbo de 

data/hora 

Em sua opinião, qual(is) 

item(ns) deve(m) ser 

melhor gerenciados a fim 

de otimizar os recursos 

financeiros do câmpus? 

A partir dos item(ns) marcados, dê sugestões 

para melhor gerenciá-los. 

4/18/2018 8:47:29 Transporte   

4/23/2018 8:07:00 Cópias, Manutenção Predial   

4/23/2018 16:53:55 Ar condicionado, Energia 

Conscientizar para que alunos e servidores 

desligem o ar condicionado ao sairem das salas 

de aulas, e para que evitem por exemplo o uso do 

elevador. Além da instalação de energias 

renováveis. 

4/23/2018 19:29:12 Ar condicionado, Energia   

4/23/2018 19:32:15 
Manutenção Predial, 

Energia 
  

4/23/2018 19:38:27 Energia   

4/23/2018 20:03:57 Ar condicionado   

4/23/2018 20:33:38 Ar condicionado 

Vejo a necessidade de alguém vistoriar as salas 

em alguns horários, pois alguns estudantes ligam 

os aparelhos de ar-condicionados manualmente. 

4/23/2018 21:57:04 Pincéis Adquirir pincéis recarregáveis  

4/23/2018 22:04:16 Energia 

Deveria ser colocado em funcionamento o 

sistema de energia solar, que já foi instalado, 

porem não está em funcionamento. No mais com 

a visão de aluno não vejo nada a mais que 

poderia melhorar a economicidade do campus. 

4/23/2018 22:41:51 Ar condicionado A verificação de luzes e ar-condicionado 



 
 

4/23/2018 23:01:31 
Gerenciamento do quadro 

pessoal. 

Trabalhar mais efetivamente no horário de 

trabalho dos profissionais do campus. As vezes 

procura-se um departamento e nao encontra 

ninguém par atender, e outras vezes todos do 

setor estão trabalhando ao mesmo tempo, e nem 

sempre estão exercendo funçao, devido grande 

numero de pessoas ao mesmo tempo. 

Trabalhar esse aspecto é um meio de dar melhor 

sentido ao gasto com folha, alem de melhorar o 

serviço. 

Das opções mostrada como alternativas, deixa a 

desejar varios destes q não esta sendo 

empregado no campus. Como manutençao, 

diarias, pincéis. 

4/23/2018 23:58:48 
Cópias, Manutenção 

Predial, WiFi 
  

4/24/2018 8:28:56 
Ar condicionado, Energia, 

elevador 

Conversar com os alunos para que fiquem 

atentos e sempre observar caso algo esteja ligado 

sem necessidade e para que nao brinquem no 

elevador.. 

4/24/2018 10:20:47 

Manutenção Predial, 

Telefonia, Transporte, 

Diárias 

  

4/24/2018 22:14:13 Pincéis, Telefonia   

4/25/2018 10:01:35 Ar condicionado 

A falta de controles de ar condiciona faz com que 

os professores deixem as unidades ligadas 

quando acaba a aula, e ocasiona com certeza 

gastos desnecessáriosSolução seria ter controles 

de ar condicionado disponíveis para todas as 

salas 

4/25/2018 11:04:23 Energia   

4/25/2018 19:04:50 
Ar condicionado, Cópias, 

Manutenção Predial 

Desligar o ar e não fazer cópias sem ter 

necessidade. Na parte da manhã por exemplo 

não acho que seja necessário o uso do ar. E 

podemos fazer o uso do texto via celular pelo Q 

Acadêmico 

4/25/2018 20:31:39 Energia   



 
 

4/25/2018 21:11:56 Ar condicionado 
Não tem porque usar ar concionado quando o 

clima estiver bom, osh.  

4/25/2018 21:40:19 Internet   

4/25/2018 21:59:13 Energia Algumas luzes podem ser apagadas. 

4/25/2018 22:14:24 Ar condicionado, Energia 

Sobre o ar condicionado, utiliza-lo quando estiver 

tendo aula e sobre a energia, colocar plaquinhas 

ou sinalizações de quando a pessoas sair do local 

(sala de aula, banheiro por exemplo) desligar a 

luz, que gasta bastante energia, para diminuir 

esses gastos. 

4/26/2018 4:42:34 Ar condicionado, Energia 

Durante a primeira aula do dia não há 

necessidade de ligar o ar condicionado, muitos 

alunos o solicitam afim de permanecer com seu 

agasalho. Nas salas voltadas para o lado externo, 

digo as 2S05-09 e 4S01-05 não é preciso ligar a 

iluminação artificial durante algumas partes do dia 

pois o sol incide diretamente sobre a sala na 

primeira e ultima aula (alternadamente). 

4/26/2018 19:59:49 Pincéis Utilização de outros recursos, data show, etc... 

4/26/2018 20:12:23 Ar condicionado 

Ao final de todas a aulas passar alguém nas salas 

desligando os ar condicionados. 

Fixar um controle de ar condicionado em todas as 

salas, assim como foi feito no laboratório 103 de 

informática, e colocar um placa na parede com os 

dizeres "Ao sair desligue os ares-condicionados", 

além de promover uma concientização dos alunos 

quanto ao cuidado com esse. 

4/27/2018 2:44:00 Transporte   

4/27/2018 12:57:22 Ar condicionado, Energia   

4/27/2018 16:54:24 Energia   

4/27/2018 23:18:32 Energia   

5/6/2018 16:19:10 

Pincéis, Cópias, 

Manutenção Predial, 

Telefonia, Transporte, 

Diárias 

  

 

 

 



 
 

Anexo 2  

Resposta dos servidores ao questionário sobre economicidade do campus Uruaçu. 

Carimbo de 

data/hora 

Em sua opinião, qual(is) 

item(ns) deve(m) ser 

melhor gerenciados a fim 

de otimizar os recursos 

financeiros do 12ampus?  

A partir dos item(ns) marcados, dê sugestões 

para melhor gerenciá-los. 

4/25/2018 10:26:38 
Ar condicionado, Cópias, 

Telefonia, Energia 
  

4/25/2018 10:33:32 Cópias   

4/25/2018 10:38:54 
Ar condicionado, Pincéis, 

Controle do ar condicionado 

Ar condicionado: solicitar o desenvolvimento de um 

sistema, talvez pelos alunos em período de estágio 

do curso de ADS, para que os aparelhos sejam 

desligados a partir de determinados horários. 

Pincéis: ao invés de comprar novos pincéis, testar 

o uso de recarga dos já existentes com tinta de 

melhor qualidade. 

Controle do ar condicionado: se o "programa" ou 

"sistema" do ar condicionado for desenvolvido, não 

precisará ligar e desligar os aparelhos com o 

controle. Senão, cobrar a reposição dos controles 

por parte de quem assinou a responsabilidade pelo 

mesmo e não o devolveu no setor. 

4/25/2018 10:41:28 Ar condicionado 

Interligação dos interruptores das lâmpadas com o 

ar condicionado. De modo que ao apagar a luz da 

sala, o ar condicionado seja desligado. 

4/25/2018 10:41:43 Ar condicionado, Energia 

Uma questão é que as luzes das salas de aula 

ficam sempre ligadas sem ter ninguém dentro e 

muitas vezes o ar condicionado fica ligado de um 

dia para outro, ou as vezes em uma sala que dou 

aula a noite, sinto que ar ficou ligado sem ter 

ninguém usando o dia inteiro. 

Quanto as cópias, eu tenho muita dificuldade de 

acesso a cópias que sejam essenciais para meu 

trabalho, se for dificultado mais ainda, estaremos 

em maus lençóis. 

4/25/2018 10:45:49 
Ar condicionado, Cópias, 

Telefonia, Energia 
  



 
 

4/25/2018 11:05:29 

Ar condicionado, Pincéis, 

Cópias, Manutenção Predial, 

Energia, Transporte, 

Manutenção de 

equipamentos 

-Instalação de  chave nas salas de aula para ligar o 

equipamento de Ar cond. sem uso de controle. Há 

um problema com perda/falta de controles de Ar 

cond.. 

-Os pincéis para quadro branco devem ser 

adquiridos de forma a possibilitar sua recarga, bem 

como rejeitar remessas de produtos de baixa 

qualidade como os que estão disponíveis hoje para 

uso. 

-Implantação de "copiadora universitária", onde os 

alunos possam utilizar o serviço de cópias de 

maneira autônoma e com preço especificado e 

mínimo.  

-A manutenção predial deve prezar mais pela 

garantia de uso dos espaços e nem tanto a 

economia de recursos. A deterioração além de 

causar prejuízo/transtornos de uso pode gerar um 

conserto mais caro ao final. 

-A energia pode incluir o uso de sensores de 

presença para acionar iluminação nos ambientes 

de trânsito de pessoas, em especial corredores e 

escadas, a fim de minimizar constrangimentos com 

alunos e atos inconvenientes nos ambientes 

comuns. 

-Transporte às vezes ocorre de maneira incorreta 

no campus, como exemplo de motorista ter que 

sair daqui para buscar indivíduo em Goiânia,  e 

depois ter que levá-lo. Nisso vão 4 viagens, quando 

se tivesse vindo com um motorista de lá o trazendo 

seria apenas 2 viagens. 

-É urgente a existência de contrato de manutenção 

para equipamentos, em específico para os campus 

de interior de forma que os campus enviem, 

através de seus próprios carros, os equipamentos 

para o local de reparo (pode ser na capital), com 

único contrato abrangendo todos os campus ou 

mais de um contrato, desde que seja mais 

conveniente à instituição. O reparo de 



 
 

equipamentos é mais eficiente do que a aquisição 

de novos e essencial para o funcionamento das 

atividades nos campus, mas está a desejar. 

Inicie uma pesquisa sobre equipamentos 

danificados para os diversos setores a fim de tomar 

ciência da situação. 

-Itens diárias e telefonia não compreendem meu 

âmbito de conhecimento. 

4/25/2018 11:07:48 
Ar condicionado, Energia, 

Transporte 

Ar condicionado: providenciar mais controles ou 

pedir para um servidor passar no início de cada 

aula (7:00, 8:45, 10:30, 13:00, 14:45, 16:30) para 

desligar o aparelho das salas que estiverem vazias 

e ligar nas salas que estiverem sendo usadas. 

Energia: fazer uma campanha de conscientização 

do uso da energia. 

Transporte: o envio dos malotes poderiam ser 

terceirizados (pedir para uma empresa de ônibus - 

que já presta esse tipo de serviço - levá-los para 

Goiânia); ou reservar apenas um ou dois dias da 

semana para o carro oficial levá-los. 

4/25/2018 11:28:56 Ar condicionado, Energia   

4/25/2018 11:50:18 

Ar condicionado, Cópias, 

Manutenção Predial, 

Materiais de higiene, tais 

como papéis, sabonete... 

  



 
 

4/25/2018 12:03:25 
Ar condicionado, Cópias, 

Telefonia, Energia 

1)Conscientizar para desligar ao sair .2) O Ar 

Condicionado utilizar quando estiver bem quente.3) 

O Ar Condicionado desligar ao sair do ambiente.3) 

As lâmpadas ligar quando tiver necessidade.caso 

não esteja tão quente não ligar o arTodos os itens 

utilizar o necessário e conscientizar os servidores e 

alunos. 

4/25/2018 12:36:24 
Ar condicionado, Pincéis, 

Cópias, Energia 

ar condicionado ligado sem ninguém na sala, 

pincéis - adquirir as tintas para recarregar, cópias- 

utilizar rascunhos e também impressões mais 

frente e verso, Energia- abrir mais janelas, apagar 

as luzes ao sair, desligar computadores. 

4/25/2018 13:40:09 
Telefonia, Energia, Diárias, 

Utilização dos elevadores 
Mudança da cultura organizacional e institucional 

4/25/2018 14:39:54 
Ar condicionado, Cópias, 

Energia 

Conscientização sobre o uso responsável 

(palestras, folders, aviso e etc..)  

4/25/2018 15:07:32 Ar condicionado   

4/25/2018 15:14:47 
Ar condicionado, Telefonia, 

Energia, Diárias 

Verificar o ar condicionado ligado em salas sem 

atividade, lampadas acesas sem necessidade, 

trocar por lâmpadas de led que são mais eficientes 

que as de vapor, uso de diárias de forma 

desnecessárias. 

4/25/2018 17:11:38 Ar condicionado, Energia 
Sempre verificar se os ar condicionados estão 

desligados, bem com as lâmpadas acessas. 



 
 

4/25/2018 17:14:52 

Ar condicionado, Cópias, 

Manutenção Predial, 

Telefonia, Energia 

AR CONDICIONADO: 

1. É costumeiro encontrarmos ambientes com os 

aparelhos de ar cond. ligados sem ninguém; 

2. Evitar deixar o aparelho ligado em uma 

temperatura muito baixa (abaixo dos 24° C) por um 

longo período de tempo; 

3. Evitar deixar janelas e portas abertas quando o 

ar cond. estiver ligado; 

4. Desligar o aparelho uns 20 ou 15 minutos antes 

de sair do ambiente, ao término do seu expediente 

ou aula (o ambiente permanecerá refrigerado por 

este período); atitude que ao longo do mês/ano 

geraria uma considerável economia; 

5. Nos períodos de frio (e pela manhã) adotar a 

prática de abrir as janelas ao invés de ligar o ar 

cond. 

CÓPIAS: 

1. Evitar impressão e cópias desnecessárias; 

2. Evitar impressão e cópias assuntos pessoais 

não ligados a instituição; 



 
 

3. Sempre que possível imprimir frente e verso; 

4. Utilizar a impressão em modo econômico. 

MANUTENÇÃO PREDIAL: 

1. Evitar danificar o patrimônio (prédio), com 

campanhas de conscientização e efetiva punição (a 

falta de punição legitima e incentiva novos atos de 

danos ao patrimônio); 

2. Estabelecer limites e estes estarem bem claro, 

pois existe a impressão de que estamos em uma 

instituição em que tudo pode e tudo é permitido, e 

aqueles que querem colocar alguma disciplina são 

taxados como inimigos da democracia e liberdade 

de expressão (na verdade confundem liberdade 

com libertinagem); 

3. É urgente a instalação de circuito interno de 

câmeras em ambientes estratégicos (entrada 

principal, halls e corredores, elevadores, etc) para 

inibir práticas de destruição do patrimônio público.  

4. Caso todos colaborassem na preservação do 

patrimônio, evitando gastos no conserto e 

reposição do mesmo, já seria uma considerável 

economia. 

TELEFONIA: 

1. Usar o sistema VOIP para ligar para a reitoria e 

demais Câmpus, visto que não gera custos; 

2. Evitar, sempre que possível, ligar do fixo para 

celulares; 

3. Ser mais objetivo nas ligações, principalmente 

nos interurbanos, não ficar contando histórias ou 

assuntos alheios aos objetivos da instituição; 

4. Evitar sempre utilizar o sistema de telefonia do 

Campus para fins pessoais, existem servidores que 

usam para resolver assuntos pessoais, inclusive de 

vendas (absurdo). 

ENERGIA: 

1. Ao sair dos ambientes após o horário de 

expediente ou aula desligar as lâmpadas e demais 

aparelhos como, computador, impressoras, 



 
 

sanners, etc.; 

2. Prefira a luz natural a artificial, até mesmo por 

ser mais saudável; 

3. Evitar utilizar extensões, tês e adaptadores 

danificados e apresentando mau funcionamento, 

por ocasionar fulga de energia; 

4. Sempre que possível preferir a escada ao invés 

do elevador, além de gerar economia é mais 

saudável (com exceção para as pessoas com 

necessidade especial de mobilidade); 

5. Por vezes não se necessita de todas as 

lâmpadas de determinado ambiente acessas, como 

por exemplo corredores e salas administrativas. 

4/26/2018 9:10:48 
Ar condicionado, Telefonia, 

Energia 
  

4/26/2018 9:48:25 Energia, Elevadores 

Elevadores: Impedir que alunos fiquem 

acomodados e deitados nos andares superiores do 

bloco central. Punição aos alunos que ficarem 

brincando no elevador. E transferir departamentos 

como a CAPD em que há intenso movimento, para 

os andares inferiores, em que o acesso possa ser 

facilitado. Energia: Conscientização de tanto 

servidores quanto alunos para não deixar luzes 

acesas sem necessidade e aproveitar as janelas 

para iluminação ambiente e para ventilação 

economizando também no uso do ar condicionado.  

4/26/2018 9:54:05 
Ar condicionado, Pincéis, 

Telefonia, Energia, Diárias 

Ar condicionado - apenas nas salas em uso para 

aulas e/ou atividades de ensino, pesquisa ou 

extensão. Manter as salas ociosas trancadas para 

evitar o desperdício. 

pincéis - comprar um produto de melhor qualidade, 

para ter maior rendimento e durabilidade. 

telefonia - uso exclusivo para fins acadêmicos. 

energia - luzes, ar condicionado, elevador, 

aparelhos de laboratórios, ligados somente durante 

o uso do material ou do ambiente. 

diárias - apenas em casos de eventos oficiais, 

realizados pelo câmpus. 



 
 

4/26/2018 14:42:16 

Ar condicionado, 

Manutenção Predial, 

Energia, Alimentação. Muito 

aluno joga comida fora no 

refeitório. Manutenção 

predial vandalismo de 

patrimônio publico praticada 

por aluno tanto no refeitório 

quanto no campus em geral. 

Campanhas de conscientização sobre preservação 

e conservação do bem publico. Reposição imediata 

do patrimônio danificado pelo aluno ( o próprio 

aluno tem que pagar pelo dano causado conforme 

a legislação prevê. No caso da alimentação, 

suspensão do aluno do refeitório caso desperdice 

comida e tenha mau comportamento.  

4/26/2018 21:34:42 
Ar condicionado, Cópias, 

Energia 

Ar-condicionado: Ligar quando necessário e, ao 

sair para o almoço, por exemplo, deixar desligado. 

Cópias: Ter atenção na impressão ou realização de 

cópias, para não imprimir errado nem a mais do 

que realmente é necessário. 

Energia: apagar a luz ao sair da sala. 

4/29/2018 19:12:03 Cópias   

4/30/2018 8:33:46 

Ar condicionado, Pincéis, 

Cópias, Manutenção Predial, 

Telefonia, Energia, Diárias 

  

5/1/2018 21:24:56 Ar condicionado, Energia 

Transparência de informação com divulgação 

mensal dos custos; programa de educação para 

economicidade junto a professores e alunos do 

campus; É comum professor deixar a sala de aula 

com luzes e ar ligados, penso que a 

responsabilidade por desligar é do professor. 

5/2/2018 8:26:44 Cópias, Manutenção Predial 

Cópias: sugiro que cada solicitante de cópias 

preencha um formulário se responsabilizando pelas 

cópias solicitadas e que haja um limite de acordo 

com a necessidade da demanda do solicitante para 

a execução do seu ofício.Manutenção predial: que 

haja uma maior publicidade quanto aos gastos com 

manutenção predial, a fim de que toda a 

comunidade acadêmica saiba mais claramente 

acerca dos gastos que são destinados a 

manutenção por reparação de danos aos 

patrimônios por mau uso e ainda reposições de 

materiais de consumo por gastos excessivos ou 

desnecessários. 



 
 

5/2/2018 14:21:40 
Ar condicionado, Telefonia, 

Energia 

conscientização dos usuários por meio de 

campanhas 

5/7/2018 8:23:40 
Ar condicionado, Transporte, 

Diárias 

O item que mais chama atenção é o ar-

condicionado. Não se compra controles, mas 

gasta-se muito mais deixando os ares-

condicionados ligados quando não há nenhum 

controle disponível ou nenhum professor por perto 

para emprestar. É simplesmente uma falta de 

senso. E o sistema de solicitação de diárias do IFG 

como um todo não atende a todos de forma 

igualitária. Na verdade, é uma questão institucional 

e não só do Câmpus Uruaçu. 

5/7/2018 23:47:41 Transporte, Diárias   

 

Anexo 3 

Frequência dos membros da comissão nas reuniões realizadas. 

28/02/2018 Alcides, Alessandro Siqueira, Davi, Fernando, Weliton. 

07/03/2018 Alcides, Alessandro Siqueira, Davi, Fernando, Vandré, Weliton. 

13/03/2018 Alcides, Alessandro Siqueira, Fernando, Vandré, Weliton. 

14/03/2018 Alcides, Alessandro Siqueira, Fernando, João Luiz, Vandré, Weliton. 

21/03/2018 Alcides, Weliton, Winder. 

28/03/2018 Alcides, Alessandro Siqueira, Davi, João Luiz, Weliton. 

04/04/2018 Alcides, Alessandro Siqueira, Davi, Fernando, Weliton. 

 


