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Justificativas

Em setembro de 2015, na Assembleia Geral das Nações Unidas,

foi aprovada por cento e noventa e três (193) países, incluindo o

Brasil, a Agenda 2030 que estabelece os dezessete (17) Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável e cento e sessenta e nove (169) metas

que deverão ser cumpridas até 2030. O Objetivo de número quatro

(4) trata da Educação de Qualidade. E a meta de número quatro

ponto sete (4.7) solicita:

4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram

conhecimentos e habilidades necessárias para

promover o desenvolvimento sustentável, inclusive,

entre outros, por meio da educação para o

desenvolvimento sustentável e estilos de vida

sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero,

promoção de uma cultura de paz e não violência,

cidadania global e valorização da diversidade cultural

e da contribuição da cultura para o desenvolvimento

sustentável.
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Justificativas

Diante de tal compromisso com a cidadania planetária através da

educação, a Faculdade Católica de Feira de Santana participará

ativamente na consolidação dessa meta, tanto na Formação, como na

Pesquisa e Extensão. E, para tanto, resolvemos criar o Programa

Nossa Faculdade Sustentável em consonância com a Agenda 2030.

Proponente: Curso de Licenciatura em Filosofia

Disciplina inicial: Filosofia e Educação Ambiental

Nome do Programa: Nossa Faculdade Sustentável

Para consolidar o Programa contamos com a

parceria inicial do Instituto Ecobairro Brasil

(www.ecobairro.org.br), organização sem fins

lucrativos que atua em várias cidades do Brasil na

consolidação de cidades e comunidades

sustentáveis e pacíficas.

http://www.ecobairro.org.br/
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Objetivos

Geral:

Promover a Educação Ambiental nos diversos cursos de graduação

e pós-graduação de forma transdisciplinar e interdisciplinar a

partir da meta 4.7 da Agenda 2030 da Organização das Nações

Unidas, gerando projetos de intervenção intra e extramuros para

consolidar a educação para o desenvolvimento sustentável em

parcerias.

Específicos:

1. Estimular os cursos e disciplinas a contribuírem com a Agenda

2030;

2. Fortalecer a Educação Ambiental como base para gerar a

Educação para o Desenvolvimento Sustentável, conforme a

meta 4.7 da Agenda 2030;

3. Realizar Projetos de Intervenção Sustentável intra e

extramuros;

4. Tornar as instalações da Faculdade Católica de Feira de

Santana sustentáveis.
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Princípios e Objetivos da Agenda 2030
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Temas iniciais para os 

Projetos de Intervenção Sustentável:

1. Resíduos

2. Água

3. Biodiversidade

4. Energia

5. Mobilidade Urbana

6. Consumo Sustentável

7. Alimentação Sustentável

8. Cultura de Paz

Os Projetos serão elaborados e executados pelos 

Cursos e Disciplinas dentro do                                         

Programa Nossa Faculdade Sustentável.
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Projeto 1:

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

1. Curso e Disciplina Proponente:

Licenciatura em Filosofia; Filosofia e Educação Ambiental

2. Justificativas:
✓ Considerando o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

de número 6, 11 e 12 da Agenda 2030;

✓ Considerando o apelo de uma Ecologa Integral da Enciclíca Laudato Si em

que precisamos mudar nosso estilo de vida;

✓ Considerando a Constituição Nacional em seu Capítulo 6, art. 225 que diz:

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao

poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as

presentes e futuras gerações.”

✓ Considerando a lei 12.305/2010, que estabelece o Plano Nacional de

Resíduos Sólidos, que em sua essência expressa que somos responsáveis

pelos resíduos que geramos;

✓ Considerando a lei municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de

Feira de Santana - Lei Ordinária 3785 2017, que precisa ser consolidada e

✓ Considerando que a Faculdade criou o Programa Nossa Faculdade

Sustentável, propomos a criação do Projeto de Gestão Integrada de

Resíduos Sólidos.
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Projeto 1:

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

3. Objetivos:

Geral: 

Promover a conscientização e intervenção no que

tange à gestão dos resíduos sólidos no campus da

Faculdade Católica de Feira de Santana em

consonância com o Programa Nossa Faculdade

Sustentável.

Específicos:

1. Conscientização e educação ambiental de toda a

comunidade acadêmica, com ênfase na gestão

integrada de resíduos sólidos;

2. Adequar o ambiente da Faculdade Católica de

Feira de Santana para a recepção dos resíduos

sólidos;

3. Promover a inclusão socioeconômica da

comunidade do entorno a partir do incentivo à

coleta seletiva e

4. Engajamento da comunidade do entorno da

Faculdade Católica de Feira de Santana.
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Projeto 1:

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

4. Agenda 2030: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

diretos e indiretos a serem cumpridos: 6, 11 e 12

5. Recursos necessários: lixeiras com materiais recicláveis;

cartazes; folders; campanha eletrônica; adequação dos

ambientes; 

6. Parcerias necessárias: Arquidiocese de Feira de Santana;

Prefeitura (SESP); UNAMACS; Ecobairro; Cooperativa de

Catadores; Movimento Lixo Zero;

7. Atividades a serem desenvolvidas: 

7.1 - Evento de Lançamento do Plano de Gestão Integrada de

Resíduos Sólidos – dentro do Fórum Nossa Faculdade

Sustentável;

7.2 - Oficinas de coleta seletiva e compostagem de orgânicos –

UNAMACS;

7.3 – Visita de campo às Cooperativas e Aterros Sanitários.
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Projeto 1:

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

8. Cronograma de execução: 

1º) Evento de Lançamento do Plano de Gestão Integrada de

Resíduos Sólidos – final de Fevereiro de 2020

2º) Consulta a UNAMACS sobre as Oficinas de coleta seletiva e

compostagem de orgânicos – primeira quinzena de março de

2020

3º) Visita às Cooperativas e Aterros Sanitários – primeira

quinzena de março de 2020

Preparação de todo conteúdo a ser trabalhado para 

produção de materiais para o lançamento do Projeto de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos acontecerá no início 

do ano letivo de 2020.
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Projeto 1:
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Projeto 1:

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

9. Método de avaliação:

✓ Medição de metro cúbico de resíduos gerados;

✓ Consulta às cooperativas sobre demandas e quantidades de

resíduos coletados, para monitoramento da redução de

resíduos destinados ao aterro sanitário;

✓ Medição da Pegada Ecológica da comunidade acadêmica.


