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APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO    

 

O presente documento foi elaborado pelo Núcleo de Gestão 

Ambiental Local do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia Catarinense (IFCatarinense) – Câmpus Camboriú. Seu 

objetivo principal é apresentar os trabalhos de cunho ambiental 

realizados durante o ano de 2013, englobando ações que subsidiem 

programas e projetos futuros. 

Acredita-se que o registro das atividades desenvolvidas é 

fundamental para que novas diretrizes e metas possam ser definidas. 

Assim, a partir desse trabalho, novos diagnósticos, levantamentos e 

planos poderão ser estruturados, possibilitando o planejamento dos 

aspectos ambientais que visam à diminuição de impactos 

socioambientais e econômicos negativos provenientes de atividades 

desenvolvidas dentro do IFCatarinense – Câmpus Camboriú. 
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1111INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO    

 

O Núcleo de Gestão Ambiental (NGA) do IFCatarinense foi criado 

através da publicação da Portaria No 0160/2013, de 21 de janeiro de 

2013, após o trabalho do Comitê de Implantação do Núcleo de Gestão 

Ambiental (CINGA). A princípio, o CINGA teve a finalidade de instruir, 

orientar e supervisionar os câmpus e câmpus avançados quanto à 

constituição das coordenadorias locais de gestão ambiental, finalizando 

seu trabalho com a elaboração do documento intitulado “Núcleo de 

Gestão Ambiental: orientações para ações sustentáveis”. 

Desta forma, o NGA foi criado possuindo inúmeras atribuições, 

buscando discutir, formular e implantar a Política Ambiental do 

IFCatarinense, vinculando o princípio da sustentabilidade socioambiental 

em nosso Instituto, tornando-o valor fundamental para a comunidade 

escolar e buscando o cumprimento da legislação ambiental. Além disso, 

o NGA está voltado para a aplicação de conhecimentos teóricos e 

práticos referentes aos problemas ambientais presentes no 

IFCatarinense, seja por meio de projetos de pesquisa e extensão,seja por 

meio de processos administrativos típicos, tais como: planejamento, 

controle, coordenação, motivação e outros, para alcançar objetivos e 

metas específicos em diferentes níveis de atuação, do operacional ao 

estratégico.  

Considerando que a proteção ao meio ambiente é diretriz com sede 

constitucional (artigo 225, da CF/88), prevista inclusive como dever da 

União (artigo 23, inciso VI, da CF/88) e de todos aqueles que exercem 

atividade econômica (artigo 170, inciso VI, da CF/88), deve ser cada vez 

mais constante e consistente o esforço, por parte da Administração 

Pública, de assegurar a prevalência de tal princípio em todos os ramos e 

momentos de sua atuação. 

A ideia de sustentabilidade vem sendo representada pela elevação 

de expectativas em relação ao desempenho social e ambiental. A 

sustentabilidade global tem sido definida como a habilidade para 

satisfazer as necessidades do presente sem comprometer os recursos 
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naturais das futuras gerações para satisfazerem suas necessidades. 

Similarmente, o desenvolvimento sustentável é um processo para se 

alcançar o desenvolvimento humano de uma maneira inclusiva, 

interligada, igualitária, prudente e segura. Uma instituição sustentável, 

por conseguinte, é aquela que contribui para o desenvolvimento 

sustentável ao gerar, simultaneamente, benefícios econômicos, sociais e 

ambientais – conhecidos como os três pilares do desenvolvimento 

sustentável. 

As ações do NGA utilizarão como referência as normas ambientais 

em todas as atividades realizadas no IFCatarinense, que são cobradas 

anualmente pela Controladoria Geral da União (CGU) como também da 

sociedade. Assim sendo, busca-se referencial teórico e exemplos de 

trabalhos realizados em outras instituições. Visando atender diversas 

áreas de atuação da instituição, dividimos as ações em quatro grandes 

setores: 

● Administração - uso racional dos recursos naturais e bens públicos; 

combate ao desperdício, entre outros; 

● Ensino, Pesquisa e Extensão; 

● Desenvolvimento Humano e Social: sensibilização e capacitação 

dos servidores;  

● Desenvolvimento Institucional: política ambiental, auditoria, 

gestão adequado de resíduos gerados, responsabilidade ambiental, 

qualidade de vida no ambiente do trabalho. 

O Núcleo de Gestão Ambiental Local - Câmpus Camboriú (NGA-CAM) 

foi criado através da publicação da Portaria No o o o 068/GDG/IFC-CAM/2013, 

de 13 de março de 2013, visando pôr em prática os objetivos e diretrizes 

para a implantação da Política Ambiental do IFCatarinense. Para tanto, 

optou-se por realizar o Diagnóstico Retrospectivo das ações 

desenvolvidas entre os anos de 2009 e 2012, por elaborar o Plano de 

Logística Sustentável (PSL) e o registro de outras atividades 

desenvolvidas no câmpus Camboriú. Essas atividades estão aqui 

registradas, para que possam servir de apoio para a implantação de 
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projetos e programas de cunho permanente, transversal, inter e 

multidisciplinar. 
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2222ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 2013201320132013    

 

Dentre todas as demandas apresentadas pela Coordenação do 

Núcleo de Gestão Ambiental da Reitoria no ano de 2013, o maior esforço 

despendido foi com a elaboração do Plano de Logística Sustentável (PLS) 

e com a finalização do Relatório Retrospectivo das Atividades 

desenvolvidas desde a criação dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, em 2008. 

 

2.1 Relatório Retrospectivo de Ati2.1 Relatório Retrospectivo de Ati2.1 Relatório Retrospectivo de Ati2.1 Relatório Retrospectivo de Atividades: 2008vidades: 2008vidades: 2008vidades: 2008----2012201220122012    

Com o intuito de registrar e subsidiar atividades educativas 

ambientais foi solicitado aos coordenadores de curso, de ensino, 

pesquisa e extensão, além de outros professores e servidores, o 

encaminhamento de informações sobre as ações realizadas no período 

anterior à criação do NGA-CAM. Esse relatório foi finalizado e 

encaminhado para o NGA Institucional (Reitoria) e socializado com os 

coordenadores dos outros Núcleos de Gestão Ambiental de câmpus, 

servindo como ferramenta de planejamento e de troca de informações 

educativas ambientais dentro do IFCatarinense. 

 

2222....2222Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio CamboriúComitê da Bacia Hidrográfica do Rio CamboriúComitê da Bacia Hidrográfica do Rio CamboriúComitê da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú    

As atividades do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú 

foram desenvolvidas observando o calendário específico estabelecido 

pelos membros. A execução das atividades do Comitê Camboriú nas 

instalações do IFCatarinense – Câmpus Camboriú está registrada através 

do Termo de Convênio 233. No ano de 2013, as atividades foram 

integradas ao Laboratório de Práticas Profissionais Orientadas (LPPO) - 

Recursos Hídricos, através da aprovação do Projeto de Extensão pelo 

Edital No 023. As atividades foram acompanhadas pela coordenação do 

NGA-CAM, sendo listadas: reunião GT para a discussão de demandas 

externas, o contato com entidades membro, a articulação entre Comitê e 

Poder Público, os encontros com a atual entidade executiva – Lions 

Clube, as reuniões para Acordo em Prol do Rio Camboriú, as reuniõescom 
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Defesa Civil de Camboriú, o acompanhamento do levantamento 

fotográfico e daimplementação do Sistema de Monitoramento na Bacia 

Hidrográfica, a articulação para ações da Semana do Meio Ambiente, o 

debate realizado na UDESC, a exposição de fotos Maratona “Olhares 

sobre o Rio Camboriú”, as participações em reuniões e homenagens na 

Câmara de Vereadores, os contatos efetuados com a Promotoria de Meio 

Ambiente, a articulação com o Legislativo e as ações de educação e 

conscientização ambiental (definição do calendário mês da água, 

palestras e concurso cultural, 1ª Parada no Rio Camboriú, Semana do 

Meio Ambiente, reunião com Secretária da SDS, participação no 

lançamento do Produtor de Água (EMASA) e ações de divulgação do 

Comitê Camboriú). 

 

2.2.2.2.3 Resíduos Sólidos3 Resíduos Sólidos3 Resíduos Sólidos3 Resíduos Sólidos    

Foi dada continuidade ao estudo e ao estabelecimento de termos de 

convênio para resíduos sólidos no IFCatarinense – Câmpus Camboriú. 

Para a destinação final ambientalmente adequada foi escrito o Termo 

Aditivo do Convênio com a CDI Informática (Termo de Cooperação No 

249/2012) e encaminhado para a Reitoria para a análise da Procuradoria 

e posterior assinatura do documento. 

Além disso, foi realizado o encaminhamento de todas as pilhas e 

baterias arrecadadas para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 

Balneário Camboriú (SEMAM), pois a mesma já destina esses resíduos 

para a empresa SUZAQUIM INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA, de São Paulo, 

para a reciclagem dos componentes químicos presentes nesses 

materiais. A entrega das pilhas e baterias foi realizada no dia 14 de 

novembro de 2013. 

No dia 20 de setembro de 2013, o Galpão de Triagem do câmpus foi 

invadido por vândalos. Nesse local estavam sendo armazenadas as 

lâmpadas fluorescentes, que seriam encaminhadas para a destinação 

final ambientalmente adequada através dos próximos processos 

licitatórios do câmpus. Não houve como identificar os responsáveis por 

essa ação. Atualmente as lâmpadas estão sendo armazenadas em local 
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fechado e seguro, previamente preparado, com acesso restrito à 

comunidade interna e externa do câmpus, próximo do setor de 

mecanização. O local será utilizado para armazenamento de lâmpadas 

flu, pilhas, baterias, embalagens de agrotóxicos e produtos químicos 

vencidos. Os produtos dos laboratórios didáticos de biologia e química 

serão armazenados nos próprios laboratórios, em contentores 

identificados e acondicionados conforme normas de segurança do 

trabalho. 

Os outros resíduos recicláveis foram doados para a Organização 

Não-Governamental Associação de Proteção Animal Viva Bicho, de 

Balneário Camboriú.Próximo ao setor de suinocultura, os resíduos 

orgânicos passaram por compostagem produzindo adubos que foram 

utilizados nas próprias ações educativas e de produção, além de terem 

sido doados para as atividades de produção de mudas nativas para a 

SEMAM, de Balneário Camboriú e para hortas escolares do município de 

Camboriú (EEB Alcuíno Gonçalo Vieira, EEB Mario Garcia, EEB 

AmadioDallago, EBM Anita Ganancini). O isopor armazenado no Galpão 

será encaminhado para a empresa Termotécnica Joinville AS, após 

estabelecimento do Termo de Convênio. 

Identificou-se a Cooperativa de Reciclagem do Vale do Itajaí –

RECICLAVALE – para que a doação de resíduos recicláveis possa ser 

realizada a partir do próximo ano, após o estabelecimento de Termos de 

Convênio específico. Os contatos serão realizados durante o ano de 2014 

(Figura 01). 
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Figura Figura Figura Figura 01010101:::: Folder da Cooperativa Recicla Vale, instituição identificada 
como possível parceria para a destinação ambientalmente adequada de 
resíduos, através de estabelecimento de Termo de Convênio.    
 
2222....4 Eventos4 Eventos4 Eventos4 Eventos    

2.4.1 Semana de Ambiente, Saúde e Segurança2.4.1 Semana de Ambiente, Saúde e Segurança2.4.1 Semana de Ambiente, Saúde e Segurança2.4.1 Semana de Ambiente, Saúde e Segurança    

Esse evento funcionou como Semana do Meio Ambiente no 

IFCatarinense – Câmpus Camboriú, sendo organizada pelas coordenações 

dos cursos técnico de controle ambiental e segurança do trabalho. 

 

2.4.2 2.4.2 2.4.2 2.4.2 VI VI VI VI MICTIMICTIMICTIMICTI    

Entre os dias 30 e 31 de outubro foi realizada a VI Mostra Nacional 

de Iniciação Científica e Tecnológica Interdisciplinar (VI MICTI), no 

IFCatarinense – Câmpus Camboriú. Houve a apresentação de 

aproximadamente 165 trabalhos, com origem de diversos câmpus e 

instituições de ensino. Aproximadamente 20 trabalhos envolveram a 

discussão da dimensão ambiental, em diferentes áreas de ensino.    
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2.4.3 2.4.3 2.4.3 2.4.3 SIPATSIPATSIPATSIPAT    e Consulta Púe Consulta Púe Consulta Púe Consulta Públicablicablicablica    

A 3ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT) 

foi realizada entre os dias 02 e 05 de dezembro, contando com a 

participação de 120 pessoas registradas. As palestras realizadas foram 

sobre os seguintes temas: Código Brasileiro de Transito; NR 12: proteção 

em equipamentos; NR35: segurança do trabalho em altura;NR 06: 

equipamentos de proteção individual e coletiva. 

Integrada a 3ª SIPAT foi realizada a consulta pública para a criação 

do Curso Técnico em Defesa Civil, em 04 de dezembro de 2013, no 

auditório do IFCatarinense – Câmpus Camboriú. Estiveram presentes 160 

participantes, onde 36 entidades estiverem representadas. Foram 

recebidas 16 manifestações positivas ao curso via e-mail e sugestões, 

tais como: inclusão de temas nas ementas propostas (relações com a 

mídia, noções de cinotécnia de resgate, discussão da 

multidisciplinariedade da defesa civil), aplicação do curso em outras 

regiões e formação de grupos de trabalho pela Defesa Civil Municipal. A 

manifestação pela plenária foi favorável, por unanimidade, à criação do 

curso. 

 

2.2.2.2.4.4.4.4.4444    ConcuConcuConcuConcurso Mascote do Núcleo de Gestão Ambientalrso Mascote do Núcleo de Gestão Ambientalrso Mascote do Núcleo de Gestão Ambientalrso Mascote do Núcleo de Gestão Ambiental    

Entre os dias 03 de junho e 12 de agosto de 2013 foram abertas as 

inscrições para a escolha do Concurso Mascote do Núcleo de Gestão 

Ambiental (Anexo 1). 

O concurso foi dividido em dois momentos distintos: 1) a escolha da 

mascote nos câmpus; e, 2) a escolha da mascote representante do NGA 

Institucional. Dessa forma, o NGA local de cada câmpus pôde trabalhar 

os aspectos referentes ao funcionamento dos núcleos com a comunidade 

escolar, gerando uma seleção local. Após essa etapa, os desenhos 

escolhidos nos câmpus foram encaminhados para uma Comissão 

Julgadora, em que se obteve um único ganhador, escolhendo a mascote 

que representará o IFCatarinense nas ações desenvolvidas. 
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Após a campanha realizada com a comunidade escolar, foram 

recebidas três inscrições, com os seguintes pseudônimos: a) Petit, b) 

Pandora e 3) IFolhinha (Figura 02). 

 

    AAAA     BBBB 

    CCCC 

Figura Figura Figura Figura 02020202: : : : Mascotes inscritos para a seleção interna do Concurso, no 
câmpus Camboriú: A) Petit; B) Pandora e C) IFolhinha. 

 

A escolha do representante do câmpus Camboriú foi feita no dia 23 

de agosto, na sala de videoconferência, em conjunto com a professora de 

Artes, MSc. MelizeDeblantinaZanoni, com a responsável pela 

Coordenadoria Especial de Comunicação do câmpus, jornalista Marília 

Massochine com a coordenadora de ensino técnico, professora Dra 

Cristalina Yoshie Yoshimura. As representantes da Coordenação de 

Extensão e do Departamento de Desenvolvimento Educacional, prof. 

MSc. Roberta Raquel e Dra Sirlei de Fátima Albino respectivamente, 

justificaram a ausência. O resultado final foi encaminhado por e-mail ao 
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NGA Institucional e coordenadores locais dos núcleos de gestão 

ambiental dos outros câmpus. 

Osdesenhos selecionados de cada câmpus foram dispostos em 

página específica para que a votação fosse realizada1. Foram 

selecionadas três mascotesfinalistas(Figura 3).  

 

    AAAA     BBBB 

    CCCC 

Figura Figura Figura Figura 03030303::::Desenhos das mascotesfinalistas do concurso: A) Mascote 001; 
B) Mascote 002; C) Mascote 003.    
 

O resultado da votação está representado no gráfico abaixo (Figura 

04). 

                                                 
1Página construída na plataforma Google Docs. Disponível em 
https://docs.google.com/forms/d/1T1AryNwljTXsuZmFWAtTRFaWQ7vhJ9U
u-zZvCZWvxkY/viewform. 
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Figura Figura Figura Figura 04040404: : : : Resultado da votação para a escolha da mascote do NGA. 
 

Assim, a mascote ganhadora foi a depseudônimo “IFolhinha”, de 

autoria do acadêmico do 8º período do Curso Superior de Licenciatura 

em Matemática, Rafael de Camargo Pedroso. 

A premiação foi realizada juntamente com a premiação da VI Mostra 

Nacional de Iniciação Científica e Tecnológica Interdisciplinar (VI MICTI), 

no dia 31 de outubro de 2013.O certificado foi entregue pelo 

coordenador do Núcleo de Gestão Ambiental Institucional, prof. 

MSc.KarlanRau. (Figura 05). 

 

 

Figura 05Figura 05Figura 05Figura 05:::: Coordenador do NGA Institucional, prof. MSc. KarlanRau, no 
momento da premiação do Concurso da Mascote do NGA, no auditório do 
IFCatarinense – Câmpus Camboriú, em 31/10/2013. 
 

2.2.2.2.4.4.4.4.5555Aquisição de Canecas Aquisição de Canecas Aquisição de Canecas Aquisição de Canecas de Fibra de Cocode Fibra de Cocode Fibra de Cocode Fibra de Coco    

A intenção de adquirir canecas de fibra de coco, conhecidas como 

canecas sustentáveis, era uma das primeiras ações planejadas pelos 

membros do NGA-CAM. Assim, foi realizado o pedido de compra ao setor 

responsável, para a aquisição de 2.000 canecas, sendo 1.800 canecas de 

fibra de coco personalizadas de 400 mle 200 canecas de fibra de coco 
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personalizadas de 250 ml, que serão entregues aos alunos e servidores, 

respectivamente, no início do próximo ano (Figura 06).  

 

AAAA    BBBB    
Figura Figura Figura Figura 06060606: : : : A) caneca de fibra de coco personalizada de 400 ml; B) Caneca 
de fibra de coco personalizada de 250 ml. 

 

As canecas foram adquiridas da EmpresaBB NUTS COM. E IMP. DE 

PROD. CORP. LTDA ME, totalizando um investimento de R$ 7.966,00. O 

certificado de atoxicidade do produto adquirido encontra-se em anexo 

(Anexo 2). 

A ideia é que, futuramente, a compra de copos plásticos 

descartáveis não seja mais realizada, estimulando atitudes mais 

conscientes com relação à geração de resíduos e do consumo de água. 

 

2.2.2.2.4.4.4.4.6666    Orientações sobre obtenção de autorizações ambientaisOrientações sobre obtenção de autorizações ambientaisOrientações sobre obtenção de autorizações ambientaisOrientações sobre obtenção de autorizações ambientais    

No dia 12 de dezembro de 2013 foi encaminhado um memorando do 

NGA para a Direção Geral e Diretoria de Produção e Infraestrutura, 

visando orientar os procedimentos de corte de árvores, estabelecidos 

pelas Instruções Normativas (IN) da Fundação Estadual do Meio Ambiente 

do Estado de Santa Catarina (FATMA). 

No referido documento foi exposto que, dependendo do caso em 

questão, os documentos deverão ser preenchidos e entregues ao órgão 

ambiental, sob pena de recebimento de multas ambientais, caso essas 

documentações não estejam em dia. Atualmente existem 07 (sete) 

Instruções Normativas que tratam do corte de árvores, sendo: 
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- IN 23IN 23IN 23IN 23: Supressão de vegetação nativa em área rural; 

- IN 24IN 24IN 24IN 24: Supressão de vegetação em área urbana;  

- IN 25IN 25IN 25IN 25: Para aproveitamento de material lenhoso derrubado por 

ação da natureza;  

- IN 26IN 26IN 26IN 26: Para aproveitamento de material lenhoso com risco ao 

patrimônio e a vida; 

- IN 27IN 27IN 27IN 27: Para corte eventual de árvores; 

- IN 43IN 43IN 43IN 43: Supressão de vegetação (espécies exóticas) em áreas de 

preservação permanente - APP em área urbana e rural; e, 

- IN 57IN 57IN 57IN 57: Corte de Árvores Isoladas. 

 

Ressaltou-se ainda que não é dever do NGA preparar e assumir a 

responsabilidade sobre o preenchimento desses documentos, nem tão 

pouco assumir a responsabilidade técnica sobre o assunto. Porém, o NGA 

local (NGA-CAM) coloca-se à disposição para auxiliar nas discussões e no 

planejamento do uso do território do câmpus, visando não à supressão 

da vegetação existente, mas o enriquecimento das matas ainda 

preservadas. Ações como a supressão para a expansão do câmpus 

podem ser autorizadas, mas a necessidade de pensarmos em plantios de 

outras árvores nativas, em especial às frutíferas, faz-se necessária para 

que tenhamos uma ambientalização e preservação do câmpus, servindo 

de exemplo em como proceder corretamente nesses casos, podendo 

inclusive servir, essas situações, como aulas práticas expositivas, que 

relacionarão normas de segurança e a legislação ambiental em vigor 

para os alunos dos cursos técnicos ofertados por nossa instituição. 

 

2.4.7 Plantio de mudas nativas2.4.7 Plantio de mudas nativas2.4.7 Plantio de mudas nativas2.4.7 Plantio de mudas nativas    

No dia 20 de dezembro de 2013 foi realizado plantio de árvores 

nativas na área do estacionamento central. A ação foi proposta e 

articulada pelo prof. Marcos Alexandre Heining e contou com o apoio de 

professores e alunos (Figura 07). 
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Figura Figura Figura Figura 07070707::::Momentos distintos do plantio de árvores nativas no IF 
Catarinense – Câmpus Camboriú, realizado no dia 20 de dezembro de 
2013, com a participação de professores e alunos. 

 

Foram plantadas 26 mudas, sendo 21 mudas de gabiroba e cinco 

mudas de araçá. 
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3333. Pesquisa. Pesquisa. Pesquisa. Pesquisa    e Extensãoe Extensãoe Extensãoe Extensão    

 

3333.1.1.1.1PesquisaPesquisaPesquisaPesquisa    

Dentro das atividades de pesquisa desenvolvidas e acompanhadas 

no ano de 2013, podemos citar as iniciativas provenientes da 

Coordenação de Pesquisa e Inovação do IFCatarinense – Câmpus 

Camboriú e as iniciativas disciplinares, como é o caso das propostas 

relacionadas à disciplina de Projetos Ambientais, constituinte da matriz 

curricular do Curso Técnico Integrado em Controle Ambiental. 

 

3.1.1 Projetos de Pesquisa3.1.1 Projetos de Pesquisa3.1.1 Projetos de Pesquisa3.1.1 Projetos de Pesquisa    

No decorrer do ano de 2013, através da abertura de editais 

específicos da Coordenação de Pesquisa e Inovação do IFCatarinense – 

Câmpus Camboriú foram cadastrados 63 projetos. Abaixo estão 

relacionados os projetos que abrangem a área ambiental: 

- Coleção Botânica Virtual do IFC – Câmpus Camboriú; 

- Desenvolvimento de sistema computacional de apoio à tomada de 

decisão em situações de risco de Enchente, Inundações e Alagamentos; 

- Gerenciamento dos Resíduos Sólidos gerados no IFC–Câmpus 

Camboriú; 

- Utilização de tilápia (Oreochromisniloticus) em bebedouros 

utilizados na bovinocultura como alternativa para a manutenção da 

qualidade de água oferecida aos bovinos; 

- Desenvolvimento de Modelo Experimental de Aerador com 

Utilização de Fonte de Energia Renovável; 

- Comparação da Eficácia de dois Aquecedores Solares de Baixo 

Custo; 

- Avaliação das práticas sustentáveis no setor hoteleiro de Balneário 

Camboriú; 

- Utilização de marreco para a limpeza da resteva do arroz irrigado 

em propriedades rurais de Itapema – SC e Região, com ênfase no 

combate a Oryza sativa L; 
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- A saúde do trabalhador: um olhar para os riscos ocupacionais dos 

servidores do IFC – Câmpus Camboriú; 

- Implantação de wetlands construídos para tratamento de efluentes 

produzidos pela atividade agropecuária; 

- As vantagens para os construtores de utilizar sustentabilidade m 

seus empreendimentos; 

- Plantas ornamentais tóxicas ocorrentes no Instituto Federal 

Catarinense – Câmpus Camboriú; 

- Uso fitoterápico da Portulacaoleracea na suinocultura; 

- Verniz Orgânico à base de Própolis; 

- Rede social colaborativa de mapeamento de problemas 

ambientais, de infraestrutura urbana e desastres, para geração de 

informação ao poder público. 

 

3.1.2 Projetos Ambientais 3.1.2 Projetos Ambientais 3.1.2 Projetos Ambientais 3.1.2 Projetos Ambientais     

A disciplina de Projetos Ambientais (PA) integra a matriz curricular 

do Curso de Controle Ambiental e atualmente esteve organizada em 

cinco setores: Análises Químicas, Gestão de Recursos Hídricos, Gestão de 

Resíduos Sólidos, Horto Botânico e Gestão Ambiental.  

No PA de Horto Botânico foram desenvolvidos, juntamente com 

alunos da turma CA12, três projetos: 

1)Utilização da técnica de nucleação de plantio de mudas nativas 

para restauração de uma área degradada.Alunos: Amanda Almeida 

Correa, Lucas Guilherme Faqueti e Diego Agustin Alvarez Rodriguez; 

2) Restauração ecológica utilizando a técnica de transposição de 

solo. Alunas: Ana Vera Garcia e Yasmin Domingues; 

3) Restauração ecológica em uma área degradada no Instituto 

Federal Catarinense - Câmpus Camboriú através do plantio de mudas 

nativas. 

 

3333.2 Projetos de Extensão.2 Projetos de Extensão.2 Projetos de Extensão.2 Projetos de Extensão 

No ano de 2013 foram lançados dois editais de extensão no 

IFCatarinense – Câmpus Camboriú (Edital 023 e Edital 069), que 
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totalizaram 25 projetos aprovados. Além da “Semana agropecuária do 

IFC-Camboriú 2013”, da “Semana do Curso Técnico em Controle 

Ambiental”, da “Semana da Saúde”, do “Seminário Intermunicipal 

Camboriú-Balneário Camboriú de mobilidade ciclística” e do projeto de 

extensão intitulado “Gestão de Recursos Hídricos na Região Hidrográfica 

7 do Estado de Santa Catarina”, que foram aprovadas no Edital 023, 

abrangem a questão ambiental os projetos “IV Curso Básico de Bonsai” e 

a “IV Mostra de Trabalhos Escolares, Edição: Paisagismo”, aprovados pelo 

Edital 069. 

Alguns projetos que já estavam em andamento em anos anteriores 

tiveram continuidade, como o projeto “Reuso de água” e outras 

atividades relacionadas ao Programa de Educação Tutorial (PET), que 

sempre atrelou as preocupações ambientais nas ações desenvolvidas.  

Outro projeto de extensão realizado em 2013 foi o projeto intitulado 

Lixo Eletrônico, no GEATI, que contou com a participação do professor 

MSc. Angelo Augusto Frozza, de informática. Nesse projeto foram 

desmontadas cerca de 40 máquinas caça-níqueis que estavam estocadas 

no IFCatarinense – Câmpus Camboriú, liberando uma sala no 

alojamento.O material foi separado, inclusive para a realização de 

projetos futuros, e outra parte foi encaminhada para uma empresa de 

reciclagem (quatro cargas de um FiatFiorino). 

Esse projeto rendeu várias produções e participações em feiras, 

sendo: 

- Artigo apresentado e premiado na VI Mostra Nacional de Iniciação 

Científica e Tecnológica Interdisciplinar - MICTI2; 

- Vídeo (disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Y_N1-

Vu1HCs); 

- Apresentação no evento e-TIC3; 

- Exposição na biblioteca do câmpus, com o material reaproveitado - 

artesanato (Figura 08). 

 

                                                 
2 Trabalhos disponíveis em http://micti-2013.ifc.edu.br/anais/trabalho.php?id=142 e 
http://micti-2013.ifc.edu.br/docs/Lista%20Final%20da%20%20premiacao.pdf. 
3Trabalho disponível em http://www.ifc-camboriu.edu.br/e-tic/2013/. 
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Figura 0Figura 0Figura 0Figura 08888::::Exposição na biblioteca com o material reaproveitado 
proveniente do Projeto de Extensão Lixo Eletrônico, do GEATI.    
 

Para 2014, o projeto de extensão Lixo Eletrônico será ampliado, 

contando com a participação da professora AndreiaBazzo, da disciplina 

de artes. 

A intenção para os próximos anos é de estimular o desenvolvimento 

de outras propostas para a extensão, que estimulem o cuidado com o 

ambiente natural e construído, possibilitando o aumento da preservação 

e da conservação ambiental no IFCatarinense – Câmpus Camboriú. 
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4444A DIMENSÃO AMBIENTAL NOS CURRÍCULOSA DIMENSÃO AMBIENTAL NOS CURRÍCULOSA DIMENSÃO AMBIENTAL NOS CURRÍCULOSA DIMENSÃO AMBIENTAL NOS CURRÍCULOS    

 

Para a organização do diagnóstico ambiental e do relatório 

retrospectivo das atividades do câmpus entre os anos de 2008 e 2012, 

foi realizada a análise da matriz curricular dos cursos em andamento e 

solicitado aos coordenadores de curso que enviassem para a 

Coordenação do NGA-CAM informações adicionais. 

A reunião presencial com os coordenadores de curso, Coordenação 

de Ensino Técnico e Coordenação de Ensino Superior aconteceu em 09 

de maio de 2013, na Sala de Conselhos. 

A inserção da dimensão ambiental nos currículos faz parte do 

processo de ambientalização curricular, que se caracteriza como uma 

grande preocupação do NGA-CAM, pois é prerrogativa para o 

reconhecimento de cursos pelo MEC. Para auxiliar na análise e na 

inserção da ambientalização curricular na matriz curricular dos cursos 

disponibilizados no câmpus, houve a participação da Prof. Maria Amélia 

Pellizzetti no IV Seminário Sustentabilidade na Universidade. O evento 

teve por finalidade retomar as discussões e socializar os avanços 

realizados após o III Seminário Internacional Sustentabilidade na 

Universidade, realizado na USP de São Carlos (SP), em novembro de 

2011.  

Os objetivos do IV Seminário Sustentabilidade na Universidade 

foram: 1)Verificar o estado da arte da incorporação da temática 

ambiental e da sustentabilidade socioambiental nas Instituições de 

Ensino Superior; 2) Socializar os avanços das universidades brasileiras no 

que diz respeito à ambientalização e à sustentabilidade no currículo, 

gestão e planejamento territorial dos câmpus universitários; 3) Fortalecer 

parcerias entre as IES brasileiras e ibero-americanas para instituir 

convênios e programas interinstitucionais de pesquisa sobre a temática 

da sustentabilidade socioambiental; e, 4) Discutir estratégias e propor 

subsídios às políticas públicas educacionais e de meio ambiente 

direcionadas à sustentabilidade no Ensino Superior. 
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QUADRO 01: QUADRO 01: QUADRO 01: QUADRO 01: Programação do IV Seminário Sustentabilidade na 
Universidade.    

18 DE SETEMBRO 18 DE SETEMBRO 18 DE SETEMBRO 18 DE SETEMBRO ––––    MANHÃMANHÃMANHÃMANHÃ 
HORAHORAHORAHORA ATIVIDADESATIVIDADESATIVIDADESATIVIDADES CONVIDADOSCONVIDADOSCONVIDADOSCONVIDADOS 

08h15 

Abertura institucional e 
apresentação dos 

participantes 
Apresentação dos objetivos 

e estrutura do evento 

Representantes da Universidade de 
São Paulo (USP), Universidade do Vale 
do Itajaí (UNIVALI), Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), 
Centro Universitário de Brusque 
(UNIFEBE), Aliança de Redes Ibero-
americanas de Universidades para a 
Sustentabilidade e o Ambiente 
(ARIUSA), Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA), Rede Sulbrasileira de 
Educação Ambiental (REASul), 
Ministério da Educação (MEC).  

09h00

Políticas para a Políticas para a Políticas para a Políticas para a 
sustentabilidade nas sustentabilidade nas sustentabilidade nas sustentabilidade nas 

UniversidadesUniversidadesUniversidadesUniversidades 
(Mostrar panoramas 

nacionais e regionais) 
Mediador (a): Patrícia Silva Patrícia Silva Patrícia Silva Patrícia Silva 

LemeLemeLemeLeme 

Palestra 1: Panorama da Palestra 1: Panorama da Palestra 1: Panorama da Palestra 1: Panorama da 
sustentabilidade nas IES Iberosustentabilidade nas IES Iberosustentabilidade nas IES Iberosustentabilidade nas IES Ibero----
AmericanasAmericanasAmericanasAmericanas 
Orlando Sáenz (Universidade de 
Ciências Aplicadas e Ambientais da 
Colombia e ARIUSA)  

09h40 INTERVALO CAFÉ  

10h00

Políticas para a Políticas para a Políticas para a Políticas para a 
sustentabilidade nas sustentabilidade nas sustentabilidade nas sustentabilidade nas 

UniversidadesUniversidadesUniversidadesUniversidades 
(Mostrar panoramas 

nacionais e regionais) 
Mediador (a): Patrícia Silva Patrícia Silva Patrícia Silva Patrícia Silva 

LemeLemeLemeLeme 

Palestra 2: The Global Universities Palestra 2: The Global Universities Palestra 2: The Global Universities Palestra 2: The Global Universities 
Partnership on Partnership on Partnership on Partnership on Environment for Environment for Environment for Environment for 
Sustainability (GUPES)Sustainability (GUPES)Sustainability (GUPES)Sustainability (GUPES) 
Isabel Martínez (PNUMA) 

10h40

Políticas para a Políticas para a Políticas para a Políticas para a 
sustentabilidade nas sustentabilidade nas sustentabilidade nas sustentabilidade nas 

UniversidadesUniversidadesUniversidadesUniversidades 
(Mostrar panoramas 

nacionais e regionais) 
Mediador (a): Patrícia Silva Patrícia Silva Patrícia Silva Patrícia Silva 

LemeLemeLemeLeme 

Palestra 3: Desafios à sustentabilidade Palestra 3: Desafios à sustentabilidade Palestra 3: Desafios à sustentabilidade Palestra 3: Desafios à sustentabilidade 
no Ensino Superior no Ensino Superior no Ensino Superior no Ensino Superior  
Marcos Sorrentino(USP e MEC) 

11h20 Diálogo entre os palestrantes e público presente 
12h20 Almoço 

18 DE SETEMBRO 18 DE SETEMBRO 18 DE SETEMBRO 18 DE SETEMBRO ––––    TARDETARDETARDETARDE 
HORAHORAHORAHORA ATIVIDADESATIVIDADESATIVIDADESATIVIDADES CONVIDADOSCONVIDADOSCONVIDADOSCONVIDADOS 

14h00 
as 

18h00

GT1GT1GT1GT1:::: A incorporação da 
sustentabilidade 

socioambiental na gestão e 
planejamento territorial do 

campus universitário 

Apresentadores: Miguel CooperMiguel CooperMiguel CooperMiguel Cooper 
(USP),Philippe LayrarguesPhilippe LayrarguesPhilippe LayrarguesPhilippe Layrargues (UnB); 
Eugênio Batista LeiteEugênio Batista LeiteEugênio Batista LeiteEugênio Batista Leite (PUC/MG) 
Debatedor: Orlando SáenzOrlando SáenzOrlando SáenzOrlando Sáenz(UDCA e 
ARIUSA) 
Mediador: Antonio Vitor RosaAntonio Vitor RosaAntonio Vitor RosaAntonio Vitor Rosa (USP) 
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Relatora: Ana Maria de Meira Ana Maria de Meira Ana Maria de Meira Ana Maria de Meira (USP)  

GT 2:GT 2:GT 2:GT 2:A incorporação dos 
temas Ambiente e 

Sustentabilidade no currículo 
da graduação e pós-

graduação (ambientalização 
curricular) 

Apresentadores: Isabel Cristina de Isabel Cristina de Isabel Cristina de Isabel Cristina de 
Moura CarvalhoMoura CarvalhoMoura CarvalhoMoura Carvalho (PUC/RS); Aloísio Aloísio Aloísio Aloísio 
RuscheinskyRuscheinskyRuscheinskyRuscheinsky(Unisinos); Alessandra Alessandra Alessandra Alessandra 
PavesiPavesiPavesiPavesi (UFSCar); Antonio Fernando Antonio Fernando Antonio Fernando Antonio Fernando 
Silveira GuerraSilveira GuerraSilveira GuerraSilveira Guerra (UNIVALI); 
Debatedor: Sandro TonsoSandro TonsoSandro TonsoSandro Tonso (UNICAMP) 
Mediadora: Patricia Cristina Silva Leme Patricia Cristina Silva Leme Patricia Cristina Silva Leme Patricia Cristina Silva Leme 
(USP) 
Relatora: Yara Christina Cesário PereiraYara Christina Cesário PereiraYara Christina Cesário PereiraYara Christina Cesário Pereira 
(UNIVALI)  

GTGTGTGT3:3:3:3:Políticas públicas e 
institucionais para 

incorporação dos temas 
ambiente e sustentabilidade 

nas Instituições de Ensino 
Superior 

Apresentadores: Luiz Antônio Ferraro Luiz Antônio Ferraro Luiz Antônio Ferraro Luiz Antônio Ferraro 
Junior Junior Junior Junior (Universidade Estadual de Feira 
de Santana); José Vicente de Freitas José Vicente de Freitas José Vicente de Freitas José Vicente de Freitas 
(MEC);    Welington B. C. DelittiWelington B. C. DelittiWelington B. C. DelittiWelington B. C. Delitti (USP); 
Dione KitzmannDione KitzmannDione KitzmannDione Kitzmann(FURG) 
Debatedor:Victor Ranieri Victor Ranieri Victor Ranieri Victor Ranieri (USP) 
Mediadora: Mara Lúcia FigueiredoMara Lúcia FigueiredoMara Lúcia FigueiredoMara Lúcia Figueiredo 
(UNIFEBE) 
Relatora: Daniela Cássia SudanDaniela Cássia SudanDaniela Cássia SudanDaniela Cássia Sudan(USP) 

19 de setembro 19 de setembro 19 de setembro 19 de setembro ––––    manhãmanhãmanhãmanhã 
HoraHoraHoraHora AtividadesAtividadesAtividadesAtividades 

08h30Discussão e elaboração do documento com as conclusões e 
recomendações nos  GTs 1, 2 e 3 

10h00Intervalo 

10h30Apresentação e discussão da redação final do documento com as 
conclusões e recomendações dos GTs 

12h00Encerramento do Seminário 
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: http://www.xiceb.com.br/pt_br/programacao.php. 

 

O NGA propôs para as Coordenações de Ensino Técnico e de Ensino 

Superior que fossem planejadas formações pedagógicas específicas que 

possibilitassem uma maior discussão acerca da ambientalização 

curricular na matriz dos currículos integrados e superiores em nosso 

câmpus para o próximo ano. Foram efetuados contatos com os 

professores Antônio Guerra e Yára C. Pereira, da Universidade do Vale do 

Itajaí – UNIVALI, visando o planejamento inicial dessas atividades. 
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5555CONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕES    

 

As atividades desenvolvidas durante o ano de 2013 foram 

primordiais dentro da perspectiva de planejamento e execução de 

melhorias ambientais no território do IFCatarinense – Câmpus Camboriú. 

Mesmo assim, acreditamos que as ações realizadas foram de grande 

importância para que novos projetos e programas possam ser 

implementados dentro do IFCatarinense.  

A criação dos Núcleos de Gestão Ambiental, as demandas, a carga 

horária disponibilizada, a busca por encontros de coordenações, para que 

os objetivos e demandas fossem atingidos, foram estratégias bastante 

novas para o grupo, que mesmo com todas as dificuldades pode avançar 

consideravelmente nas discussões de cunho ambiental entre seus 

colegas servidores públicos e/ou terceirizados. 

A conquista de editais específicos de licitação, como o de aquisição 

de canecas produzidas a partir de fibras de coco, material reutilizado, foi 

uma vitória para o NGA-CAM, bem como o planejamento de itens para 

aquisições futuras, de bens sustentáveis, resultado da participação dos 

membros no núcleo local no Fórum de Compras Sustentáveis, realizado 

em agosto de 2013, no IFCatarinense – Câmpus São Francisco do Sul. 

A construção do Plano de Logística Sustentável foi apenas o início de 

um planejamento ambiental mais amplo, que deverá ser periodicamente 

revisto pelos membros do Núcleo de Gestão Ambiental Local, com o 

apoio da comunidade escolar. Acredita-se que o trabalho colaborativo 

entre toda a comunidade escolar facilitará a construção de um ambiente 

mais sadio e ambientalmente preservado, em todas as duas dimensões. 
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6666    RRRREFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICASEFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICASEFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICASEFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS    

 

RAU, K.; CORRÊA, C.V.T.; SARTORI, I.A.; REGIS, L.; LUIZ, L.C.; LOPES, M.B.; 
HERPICH, M.D.; LAVARDA, R.B.; NAUMANN, T. NÚCLEO DE GESTÃO NÚCLEO DE GESTÃO NÚCLEO DE GESTÃO NÚCLEO DE GESTÃO 
AMBIENTALAMBIENTALAMBIENTALAMBIENTAL:::: orientações para ações sustentáveis. Disponível em: 
<http://www.ifc.edu.br/site/index.php/nga/1264-documentos-e-
textos>.Acesso em: 11 fev. 2013. 
    



 

 

7777ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS    

ANEXO 1 ANEXO 1 ANEXO 1 ANEXO 1 ––––    Edital do Concurso Mascote do Núcleo de GestEdital do Concurso Mascote do Núcleo de GestEdital do Concurso Mascote do Núcleo de GestEdital do Concurso Mascote do Núcleo de Gestão Ambientalão Ambientalão Ambientalão Ambiental    
 
 
 

Concurso MascoteConcurso MascoteConcurso MascoteConcurso Mascote    

  
EDITAL PARA CONCURSO EDITAL PARA CONCURSO EDITAL PARA CONCURSO EDITAL PARA CONCURSO ––––    MASCOTE DO NÚCLEO DE GESTÃO AMBIENTAL MASCOTE DO NÚCLEO DE GESTÃO AMBIENTAL MASCOTE DO NÚCLEO DE GESTÃO AMBIENTAL MASCOTE DO NÚCLEO DE GESTÃO AMBIENTAL 
DO IFCDO IFCDO IFCDO IFC 

Considerando que MASCOTE é o nome dado a um animal, pessoa ou 
objeto animado que é escolhido como representante visual ou 
identificador de uma área ou uma empresa ou evento de uma campanha 
publicitária, e tem quase sempre características comuns, demonstram 
alegria, dinamismo, tem corpo antropomorfizado exibindo proximidades 
com os produtos apresentados, cores puras ou relacionados a marca da 
empresa. 

No presente edital o elemento (mascote) NÃO será reconhecido 
necessariamente como o logotipo ou a marca do NGA, mas passa a ser 
conhecido SOMENTE como elemento identificador das ações promovidas 
pelo NGA institucional e NGA dos câmpus. 

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO 

O presente projeto, realizado em todos os campi e reitoria do IFC, com o 
apoio do reitor, dos pro-reitores, diretores dos campus e coordenadores 
dos NGAs locais tem como objetivo auxiliar em todas as ações do NGA 
institucional e campi, sob responsabilidade das coordenações dos NGAs 
locais e NGA/IFC, afim de facilitar os trabalhos através de confecção de 
etiquetas, folders e cartazes com um representante visual identificador 
do evento. 

UTILIZAÇÃO DA MASCOTEUTILIZAÇÃO DA MASCOTEUTILIZAÇÃO DA MASCOTEUTILIZAÇÃO DA MASCOTE 

A mascote, inicialmente, será utilizada em etiquetas, cartazes e folders 
que auxiliarão nos trabalhos do NGA. Pretende-se, ainda, que este 
mascote venha a ser utilizado, posteriormente, em projetos relacionados 
ao NGA, por meio de banners, folders, cartazes, outros materiais de 
escritório e de correspondência, camisetas e outras formas que existirem 
na divulgação dos projetos. 

PARTICIPANTESPARTICIPANTESPARTICIPANTESPARTICIPANTES 



 

 

Poderão participar todos os integrantes da comunidade IFC (alunos, 
servidores e terceirizados), de maneira individual ou em grupo, que não 
tiverem vínculo familiar com os responsáveis pelo projeto ou com a 
comissão julgadora. 

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOSAPRESENTAÇÃO DOS TRABALHOSAPRESENTAÇÃO DOS TRABALHOSAPRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

O mascote deverá ser de fácil reprodução no formato preto e branco bem 
como colorido e de baixo custo. 

Os trabalhos deverão ser apresentados em papel tamanho A4 com 
margem de 5 cm, com mascote em fundo branco em tamanho a critério 
do(s) participante(s), em formato retrato ou paisagem. Deverá ser 
incluído na mesma área uma redução do mascote de tamanho de 2X2 
cm. A identificação será por meio de pseudônimo no verso da 
apresentação. 

No mesmo envelope, deverá constar a versão eletrônica* do mascote 
participante, (CDROM), em programas como Inkscape, Corel, Paint, Gimp 
ou similar, também identificada com o pseudônimo. Enviado na mesma 
inscrição, deverão constar um envelope tamanho ofício lacrado, 
constando a ficha de inscrição, a qual conterá pseudônimo, identificação 
do(s) participante(s), nome, RG e CPF do(s) participante(s), endereço 
(incluindo CEP) e telefone de contato (incluindo DDD), a assinatura do(s) 
participante(s). 

* - a versão eletrônica poderá ser obtida por escaneamento do desenho 
da mascote ou fotografada e salva nos programas sugeridos. 
 
COMCOMCOMCOMISSÃO JULGADORAISSÃO JULGADORAISSÃO JULGADORAISSÃO JULGADORAe  JULGAMENTO DOS TRABALHOSe  JULGAMENTO DOS TRABALHOSe  JULGAMENTO DOS TRABALHOSe  JULGAMENTO DOS TRABALHOS    

O Julgamento dos trabalhos apresentados ocorrerá em duas etapas.duas etapas.duas etapas.duas etapas. A 
primeira etapa ocorrerá nos câmpus na escolha de apenas um trabalho. 
Na segunda os trabalhos escolhidos nos campi concorrerão entre si. 

Assim ocorrerá a formação de duas comissões julgadoras. Na primeira 
etapa a comissão será composta pelo diretor do câmpus, coordenador(a) 
do NGA local, coordenador(a) de extensão, um(a) professor(a) e o(a) 
coordenador(a) daComissão Especial de Comunicação. Na segunda etapa 
a comissão julgadora será composta, por todos os membros do NGA, por 
um(a) pro-reitor(a) e um profissional da área de Comunicação do IFC. 

INSCRIÇÕESINSCRIÇÕESINSCRIÇÕESINSCRIÇÕES 

Serão gratuitas devendo ser realizadas no período de 03/06/2013 a 03/06/2013 a 03/06/2013 a 03/06/2013 a 
05/07/201305/07/201305/07/201305/07/2013, através da entrega do envelope nas coordenações dos NGAs 
de seu respectivo campus, das 09h00 às 11h00, das 14h00 às 16h00 e 



 

 

19h00 às 20h30. Serão aceitas inscrições até 05/07/2013. A Ficha de 
Inscrição constará do sítio do Instituto Federal Catarinense na página do 
NGA (http://www.ifc.edu.br/site/index.php/nga), de onde poderá ser 
impressa. Fichas incompletas desclassificarão os concorrentes. 

    

PREMIAÇÃOPREMIAÇÃOPREMIAÇÃOPREMIAÇÃO 

O resultado será comunicado por escrito ao ganhador e estará disponível 
na página do NGA (http://www.ifc.edu.br) na data 25/09/2013. O 
resultado será anunciado no dia 25/09/2013, na semana da primavera 
que ocorrerá entre os dias 23 a 27 de setembro23 a 27 de setembro23 a 27 de setembro23 a 27 de setembro promovidos pelos NGAs 
locais. O autor do mascote escolhido terá merecido reconhecimento com 
foto, divulgação do vencedor nas mídias do IFC e um certificado alusivo 
ao concurso. Havendo uma equipe ganhadora, a premiação permanece o 
mesmo, porém serão fornecidos certificados individuais. 

    

ESCLARECIMENTOS ADICIONAISESCLARECIMENTOS ADICIONAISESCLARECIMENTOS ADICIONAISESCLARECIMENTOS ADICIONAIS 

Fica implícito a todos os participantes que se inscreverem que os autores 
cederão os direitos autorais de seus trabalhos de maneira definitiva, não 
cabendo recursos nesse sentido. Os trabalhos não escolhidos poderão ser 
expostos por ocasião da entrega da premiação e farão parte do arquivo 
deste projeto. 

Pode ocorrer que não haja ganhador, uma vez que comissão assim 
entenda. 

Em caso de dúvidas ou disputas, as decisões das Comissões Julgadoras 
serão soberanas. 

O julgamento e premiação ficarão restritos aos trabalhos que se 
identificarem com a filosofia do projeto e que apresentarem condições 
técnicas satisfatórias. Não havendo essas condições, a Comissão 
Julgadora tem o direito de não proceder à escolha e premiação. 
 
 
  



 

 

Concurso MascoteConcurso MascoteConcurso MascoteConcurso Mascote    

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
Pseudônimo:  

_________________________________________________________________________ 

Identificação do(s) participante(s),  

 

NOMENOMENOMENOME    RGRGRGRG    CPFCPFCPFCPF    

   

   

   

   

 

Endereço 

__________________________________________________________________________
_______ 

CEP: ________________________ Cidade: ____________________________ Estado: 
______ 

Telefone: (      ) ______________________   Celular: (      ) 
______________________      

 

Assinatura:___________________________________________ 

 

 

 

 

________________________, SC, ______ de _____________________ de 2013 

 
 
  



 

 

ANEXO 2 ANEXO 2 ANEXO 2 ANEXO 2 ––––    Certificado de atoxicidade das canecas de fibra de coco Certificado de atoxicidade das canecas de fibra de coco Certificado de atoxicidade das canecas de fibra de coco Certificado de atoxicidade das canecas de fibra de coco 
adquiridas.adquiridas.adquiridas.adquiridas.    

 
 


