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RELATÓRIO FINAL 

 

Apresentamos neste relatório as ações e eventos que foram realizados durante a 3ª Semana Udesc Lixo Zero. 

A Semana Lixo Zero possui uma metodologia mobilizadora por nichos que tem como objetivo 

empoderar, mobilizar e articular diversos atores, para que os próprios responsáveis pela geração de lixo 

possam trazer soluções para que a meta Lixo Zero seja alcançada.  

A Semana Udesc Lixo Zero é uma ação da temática "Resíduos" que é uma das sete áreas do programa 

Udesc Sustentável. Durante essa semana, os alunos e servidores da Udesc são estimulados a promoverem 

ações e/ou eventos de boas práticas de sustentabilidade, tais como: visitas técnicas; apresentações de 

trabalhos científicos; palestras; projetos ambientais; apresentações de vídeos ou filmes; apresentações 

artísticas; ações de limpeza; rodas de conversas ou outras ações e/ou eventos que tratem sobre um tema 

ligado a "resíduos". 

Agradecemos a todos(as) que realizaram e/ou participaram dessas ações e/ou eventos. 

 

 

Marcelo Gomes Cardoso 

Coordenador da 3ª Semana Udesc Lixo Zero 

 

Gustavo Silvy Kogure 

Coordenador do Programa Udesc Lixo Zero 
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DIA 21 DE OUTUBRO  
 
 
09:00 às 10:30 -  Abertura da 3ª Semana Udesc Lixo Zero 
Título: Encontro da Rede de Cooperação Acadêmica Lixo Zero: UDESC, UFSC e IFSC. 
Local: Plenarinho da Reitoria (Udesc/Florianópolis). 
Descrição: participaram deste evento o magnífico reitor da Udesc, professor Marcus Tomasi; a 
coordenadora de gestão ambiental da UFSC, professora Letícia Albuquerque, representando o magnífico 
reitor da UFSC, professor Ubaldo Cesar Balthazar; a professora Twisa Thiemi Barcellos Nakazima, 
representando a magnífica reitora do IFSC, professora Maria Clara Schneider; o presidente do Instituto 
Lixo Zero Brasil, senhor Rodrigo Sabatini; o Coordenador do Programa Udesc Lixo Zero, o técnico 
Gustavo Kogure e o Coordenador da 3ª Semana Udesc Lixo Zero, o técnico Marcelo Cardoso. Neste 
evento foram apresentados os cases de sucesso relacionados à questão dos resíduos nestas 
universidades, no caso da Udesc foi apresentado o Método Lages de Compostagem, pelo prof. Germano 
Güttler. A foto abaixo apresenta o evento de abertura e a foto à direita apresenta: Marcelo Cardoso, 
profa. Twisa Nakazima, Gustavo Kogure, profa. Letícia Albuquerque e prof. Germano Güttler. 
 

 
 
 
07:00 às 22:00 – Sensibilização ambiental: minimização e destinação correta dos resíduos dos 
setores. 
Local: CEAVI - Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (Udesc Ibirama). 
Tipo: : Mobilização a favor da sustentabilidade ambiental. 
Descrição: Sensibilização ambiental: minimização e destinação correta dos resíduos dos setores. 
Responsável pela ação: Dayane Dornelles. 
E-mail: dayane.dornelles@udesc.br 
 
 
08:30 às 12:00 – Rota da Reciclagem: Visita a Horta Comunitária. 
Local: Evento externo (Udesc/Joinville). 
Tipo: Mobilização a favor da sustentabilidade ambiental. 
Descrição: 
08:30 – Saída da Udesc. 
09:00 às 10:00 - Visita Horta Comunitária -  R. Aristiliano Alves Ferreira, S/N - Costa e Silva, Joinville - 
SC, 89220-527. 
10:30 às 11:30 - Visita Sítio Rio do Braço -  R. dos Holandeses, 1217. 
11:30 às 12:00 - Retorno Udesc. 
Responsável pela ação: Brenda Reichardt Baechtold. 
E-mail: brenda.baechtold@gmail.com 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SOeeT1upEBI
https://www.udesc.br/
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11029/visita_a_horta_comunitaria_15711589440234_11029.png
https://www.udesc.br/cct
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07:00 às 22:00 – Mobilização para que as cantinas e RU dispensem os plásticos de uso único e os 
copos de isopor. 
Local: CERES - Centro de Educação Superior da Região Sul (e em todos os Centros). 
Tipo: Mobilização a favor da sustentabilidade ambiental. 
Descrição: A ideia é que ocorra durante toda a semana mobilizando as cantinas e RU para que, ao 
menos durante essa semana, dispensem os plásticos de uso único e os copos de isopor! Seria legal 
uma mobilização em todos os centros para que todos aprendam que esses materiais não são 
necessários! 
Responsável pela ação: Isabella Hoffmann. 
E-mail: bella.hoff@hotmail.com 
 
 
08:00 às 12:00 – Transformando o Lixo. 
Local: Área externa do Centro de Ciências Tecnológicas  (Udesc/Joinville). 
Tipo: Mobilização a favor da sustentabilidade ambiental. 
Descrição: A ideia é coletar os materiais recicláveis do Campus da UDESC e depois separá-los por tipo, 
pesá-los e destiná-los à doação desses resíduos para alguma Associação de Recicladores de Materiais 
Recicláveis (a estratégia dessa ação pode ser alterada). 
Nota-se que esta ação poderá ocorrer em qualquer dia da semana e período e durará cerca de 3 horas, 
caso queira participar, favor entrar em contato com a responsável pela ação. 
Responsável pela ação: Rafaela Péricas (Centro Acadêmico da Mecânica). 
E-mail: pericasrafaela@gmail.com 
 
 
08:30 às 11:30 – Debate e Visita Técnica: “A Destinação dos Resíduos: Retratos da Nossa Realidade”. 
Local: CEFID - Centro de Ciências da Saúde e do Esporte / Auditório CEFID/UDESC e ARESP - Associação 
de Recicladores Esperança (Florianópolis). 
Tipo: : Debate e visita técnica. 
Debate: 08:30 às 09:20 (Auditório CEFID). 
Convidada: Sayonara de Castilhos Amaral (Bióloga). 
Visita Técnica: 09:30 às 11:30 (ARESP – Associação de Recicladores Esperança). 
Descrição: Vinculado ao Laboratório de Pesquisa em Lazer e Atividade Física (LAPLAF/CNPq), do Centro 
de Ciências da Iniciativa da Comissão do “Lixo Zero” do CEFID/UDESC, em parceria com o Projeto de 
Ensino “Meio Ambiente por Inteiro” (CEFID/UDESC), ofertada à comunidade interna e externa do 
CEFID/UDESC. 
Quem é o culpado? O resíduo ou ser o humano que não faz o descarte correto dele? Para promover a 
discussão e a sensibilização da comunidade interna e externa do CEFID está sendo organizado um 
debate seguido de visita técnica, com vistas a apresentar a forma correta de descarte e destinação de 
resíduos. 
Esta iniciativa é importante para que possamos rever nossas condutas cotidianas, contribuindo para a 
diminuição dos impactos causados, frente ao descarte e à destinação inadequados dos resíduos, 
disseminando ensinamentos a todos que estiverem presente na ação e puderem se tornar 
multiplicadores. 
Responsável pela ação: Alcyane Marinho - Comissão do Lixo Zero do CEFID/UDESC e Projeto de Ensino 
Meio Ambiente por Inteiro. 
E-mail: extensao.laplaf@hotmail.com 
 
 
08:30 às 18:30 – Campanha de Coleta de tampas plásticas destinadas para a Reciclagem. 
Local: CCT - Centro de Ciências Tecnológicas / CALC (Centro Acadêmico Livre da Civil) / Joinville. 
Tipo: Mobilização a favor da sustentabilidade ambiental. 
Descrição: 
Intensificação da campanha de coleta de tampas plásticas destinadas para a reciclagem e os recursos 
arrecadados com a venda serão destinados para organizações defensoras dos animais. 

https://www.udesc.br/ceres
https://www.udesc.br/cct
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11029/A_DESTINA__O_DOS_RESIDUOS_CEFID_15704717213624_11029.png
https://www.udesc.br/cefid
https://www.udesc.br/cct
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Responsável pela ação: Brenda Reichardt Baechtold. 
E-mail: brenda.baechtold@gmail.com 
 
 
08:30 às 18:00 – Intensificação da Campanha de Coleta de Tampas Plásticas e Lacres de Alumínio 
destinados para a reciclagem. 
Local: Cantina da ESAG. 
Tipo: Mobilização a favor da sustentabilidade ambiental. 
Descrição: 
Intensificação da campanha de coleta de tampas plásticas e lacres de alumínio, destinadas para a 
reciclagem, realizada pelo programa de Extensão Esag Sênior, desde 04/2018, na ESAG/UDESC. Os 
recursos arrecadados serão destinados para castração de animais abandonados e compra de cadeiras 
de rodas, respectivamente. 
Responsável pela ação: Emiliana Debetir de Oliveira. 
E-mail: emilianadebetir@gmail.com 
 

 
 
 
 
17:30 às 19:00 – Palestra "O caminho para uma vida lixo zero - Sustentabilidade no dia a dia e o 
impacto de nossas escolhas". 
Local: Auditório da ESAG (Udesc/Florianópolis). 
Tipo: Palestra. 
Descrição: 
Palestra "O caminho para uma vida lixo zero - Sustentabilidade no dia a dia e o impacto de nossas 
escolhas”. Saiba como nossas ações têm impactos no meio ambiente e como reduzi-los no dia a dia. 
Responsável pela ação: Alice Dias da Cruz. 
E-mail: alicedias.ambiental@gmail.com 
 
 
09:00 às 19:00 – Desafio Lixo Zero. 
Local: Evento online. 
Tipo: Mobilização a favor da sustentabilidade ambiental. 
Descrição: 
Durante a semana, guarde todos os resíduos recicláveis que você for gerando, até os que produzir fora 
de casa! No último dia, organize eles por tipo e dê uma analisada! Repense o seu consumo e veja o 
que você pode começar a recusar, a reduzir e a substituir por alguma embalagem reutilizável! Depois, 
coloque para ser coletado pela coleta seletiva! 

https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11029/evento_esag_senior_15713297140473_11029.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11029/evento_esag_senior_15713297140473_11029.pdf
https://www.udesc.br/esag
https://www.udesc.br/esag
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Separe também o seu resíduo orgânico (restos de alimentos) e dê o destino correto! Caso você não 
faça compostagem em casa, procure um local que receba esses resíduos para compostar, como o 
Jardim Botânico e o Parque Ecológico do Córrego Grande! Hortas comunitárias também podem ser 
uma opção!. 
Responsável pela ação: Alice Dias da Cruz / ESAG - Centro de Ciências da Administração e 
Socioeconômicas. 
E-mail: alicedias.ambiental@gmail.com 
 
 
13:30 às 17:00 – Rota da Reciclagem: Visita a Embraco e Termotécnica. 
Local: Evento externo / Udesc Joinville. 
Tipo: Mobilização a favor da sustentabilidade ambiental. 
Descrição: 
13:30 - Saída da Udesc. 
14:00 às 15:00 - Visita Embraco - R. Rui Barbosa, 1020. 
15:30 às 16:30 - Visita Termotécnica -  SC-418, 679 - Dona Francisca (Piraberaba). 
16:30 às 17:00 - Volta para a Udesc. 
Responsável pela ação: Brenda Reichardt Baechtold. 
E-mail: brenda.baechtold@gmail.com 
 
 
14:00 às 16:00 – Apresentação do Programa Udesc Lixo Zero na Câmara de Vereadores de Florianópolis. 
Local: Câmara de Vereadores de Florianópolis. 
Tipo: Evento externo. 
Descrição: 
Apresentação do Programa Udesc Lixo Zero na abertura da Semana Lixo Zero de Florianópolis que 
ocorreu na Comissão do Meio Ambiente da Câmara de Vereadores de Florianópolis. Neste evento a 
Udesc ganhou da Câmara Municipal de Vereadores um Diploma de Reconhecimento pelo trabalho 
realizado no projeto Udesc Lixo Zero.  
Responsável pela ação: Marcelo Gomes Cardoso. 
E-mail: marcelo.cardoso@udesc.br 
 

 
  

https://www.udesc.br/esag
https://www.udesc.br/esag
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DIA 22 DE OUTUBRO  
 
 
07:00 às 22:00 – Sensibilização ambiental: minimização e destinação correta dos resíduos dos 
setores. 
Local: CEAVI - Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (Udesc Ibirama). 
Tipo: : Mobilização a favor da sustentabilidade ambiental. 
Descrição: Sensibilização ambiental: minimização e destinação correta dos resíduos dos setores. 
Responsável pela ação: Dayane Dornelles. 
E-mail: dayane.dornelles@udesc.br 
 
 
08:00 às 12:00 – Transformando o Lixo. 
Local: CCT - Centro de Ciências Tecnológicas (área externa - Joinville) 
Tipo: Mobilização a favor da sustentabilidade ambiental. 
Descrição: A ideia é coletar os materiais recicláveis do Campus da UDESC e depois separá-los por tipo, 
pesá-los e destiná-los à doação desses resíduos para alguma Associação de Recicladores de Materiais 
Recicláveis (a estratégia dessa ação pode ser alterada). 
Nota-se que esta ação poderá ocorrer em qualquer dia da semana e período e durará cerca de 3 horas, 
caso queira participar, favor entrar em contato com a responsável pela ação. 
Responsável pela ação: Rafaela Péricas (Centro Acadêmico da Mecânica). 
E-mail: pericasrafaela@gmail.com 
 
 
08:30 às 18:30 – Campanha de Coleta de tampas plásticas destinadas para a Reciclagem. 
Local: CCT - Centro de Ciências Tecnológicas / CALC (Centro Acadêmico Livre da Civil). 
Tipo: Mobilização a favor da sustentabilidade ambiental. 
Descrição: 
Intensificação da campanha de coleta de tampas plásticas destinadas para a reciclagem e os recursos 
arrecadados com a venda serão destinados para organizações defensoras dos animais. 
Responsável pela ação: Brenda Reichardt Baechtold. 
E-mail: brenda.baechtold@gmail.com 
 
 
08:30 às 18:00 – Intensificação da Campanha de Coleta de Tampas Plásticas e Lacres de Alumínio 
destinados para a reciclagem. 
Local: Cantina da ESAG. 
Tipo: Mobilização a favor da sustentabilidade ambiental. 
Descrição: 
Intensificação da campanha de coleta de tampas plásticas e lacres de alumínio, destinadas para a 
reciclagem, realizada pelo programa de Extensão Esag Sênior, desde 04/2018, na ESAG/UDESC. Os 
recursos arrecadados serão destinados para castração de animais abandonados e compra de cadeiras 
de rodas, respectivamente. 
Responsável pela ação: Emiliana Debetir de Oliveira. 
E-mail: emilianadebetir@gmail.com 
 
 
09:00 às 19:00 – Desafio Lixo Zero. 
Local: Evento online. 
Tipo: Mobilização a favor da sustentabilidade ambiental. 
Descrição: 
Durante a semana, guarde todos os resíduos recicláveis que você for gerando, até os que produzir fora 
de casa! No último dia, organize eles por tipo e dê uma analisada! Repense o seu consumo e veja o 
que você pode começar a recusar, a reduzir e a substituir por alguma embalagem reutilizável! Depois, 

https://www.udesc.br/cct
https://www.udesc.br/cct
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11029/evento_esag_senior_15713297140473_11029.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11029/evento_esag_senior_15713297140473_11029.pdf
https://www.udesc.br/esag
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coloque para ser coletado pela coleta seletiva! 
Separe também o seu resíduo orgânico (restos de alimentos) e dê o destino correto! Caso você não 
faça compostagem em casa, procure um local que receba esses resíduos para compostar, como o 
Jardim Botânico e o Parque Ecológico do Córrego Grande! Hortas comunitárias também podem ser 
uma opção!. 
Responsável pela ação: Alice Dias da Cruz / ESAG - Centro de Ciências da Administração e 
Socioeconômicas. 
E-mail: alicedias.ambiental@gmail.com 
 
 
10:00 às 11:30 – Palestra do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos. 
Local: CERES (Udesc Laguna) 
Tipo: Palestra. 
Descrição: Palestra do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos/ Udesc (PMP-BS)/ 
Udesc, sobre a problemática do lixo nos oceanos, a partir dos dados obtidos em 4 anos de projeto. 
Montaremos um stand temático com crânios de mamíferos aquáticos, pôsteres, e outros objetos 
referentes ao assunto. 
Responsável pela ação: Santiago Anguita. 
 
14:30 às 16:30 hs – Lançamento dos livros "Um Pouco de Cada" e "Cozinha Sustentável".  
Local: Hall da Biblioteca Central / Udesc Florianópolis, Itacorubi.  
Tipo: Ação em área interna.  
Descrição: Lançamento dos livros "Um Pouco de Cada" e 
 "Cozinha Sustentável".  
Responsável pela ação: Helenne Jungblut Geissler.  
E-mail: helenne.geissler@udesc.br 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.udesc.br/esag
https://www.udesc.br/esag
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11029/projeto_monitoramento_15714260630976_11029.jpg
https://www.udesc.br/ceres
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17:00 às 18:30 – Sustentabilidade e Resíduos: Roda de conversa sobre Sustentabilidade e Gestão de 
Resíduos. 
Local: Auditório da ESAG. 
Tipo: Roda de Conversa. 
Descrição: Roda de conversa sobre Sustentabilidade e Gestão de Resíduos. 
Responsável pela ação: Amanda Marina Lima Batista. 
E-mail: amanda.marinalima@gmail.com 
 

 
 
 
 
20:10 às 20:40 – Roda de Conversa sobre a Segregação dos Resíduos. 
Local: CEAVI - Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (Udesc Ibirama), sendo 22/10 - Udesc 
Ibirama / 23/10 Escola Eliseu Guilherme. 
Tipo: : Mobilização a favor da sustentabilidade ambiental. 
Descrição: Roda de Conversa sobre a Segregação dos Resíduos com a Acadêmica de Engenharia 
Sanitária Letícia Lange e o Professor Dr. Tiago Vitor Akabocci 
Responsável pela ação: Dayane Dornelles. 
E-mail: dayane.dornelles@udesc.br  
 
 
 
21:00 às 22:00 – Zero Waste Design: Teoria e Prática no Design de Vestuário. 
Local: Sala básica nº 02 - Bloco Amarelo / CEART (Udesc/Florianópolis). 
Tipo: Palestra. 
Descrição: Consiste em uma palestra onde pretende-se apresentar o que é o Zero Waste Design, a 
relação dele com a moda e apresentar um exemplo prático de aplicação do mesmo. 
Palestrantes: Camila Dal Pont Mandelli, Valdecir Babinski Junior e Tainara Joaquim Salvaro. 
Responsável pela ação: Camila Dal Pont Mandelli. 
E-mail: camila.dpm@hotmail.com 
 

 
  

https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11029/Semana_Lixo_Zero_Udesc_esag_1570467432017_11029.png
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DIA 23 DE OUTUBRO  
 
 
07:00 às 22:00 – Sensibilização ambiental: minimização e destinação correta dos resíduos dos 
setores. 
Local: CEAVI - Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (Udesc Ibirama). 
Tipo: : Mobilização a favor da sustentabilidade ambiental. 
Descrição: Sensibilização ambiental: minimização e destinação correta dos resíduos dos setores. 
Responsável pela ação: Dayane Dornelles. 
E-mail: dayane.dornelles@udesc.br 
 
 
08:00 às 09:10 – Diferença da dieta vegana e vegetariana e aproveitamento integral dos alimentos. 
Local: CCT - Centro de Ciências Tecnológicas (Udesc Joinville), auditório do Bloco F. 
Tipo: Palestra. 
Descrição: Palestra e bate papo sobre alimentação vegana e vegetariana, o impacto do consumo de 
carne vermelha no meio ambiente e, também, dicas de como aproveitar integralmente os 
alimentos.  Ao final será realizado o sorteio de um prêmio, como forma de incentivar esse estilo de 
vida. 
Responsável por apoiar a ação: Shayene Mathias. 
E-mail: shayene.mathias@gmail.com 
 
 
08:00 às 12:00 – Transformando o Lixo. 
Local: CCT - Centro de Ciências Tecnológicas (área externa) 
Tipo: Mobilização a favor da sustentabilidade ambiental. 
Descrição: A ideia é coletar os materiais recicláveis do Campus da UDESC e depois separá-los por tipo, 
pesá-los e destiná-los à doação desses resíduos para alguma Associação de Recicladores de Materiais 
Recicláveis (a estratégia dessa ação pode ser alterada). 
Nota-se que esta ação poderá ocorrer em qualquer dia da semana e período e durará cerca de 3 horas, 
caso queira participar, favor entrar em contato com a responsável pela ação. 
Responsável pela ação: Rafaela Péricas (Centro Acadêmico da Mecânica). 
E-mail: pericasrafaela@gmail.com 
 
 
08:30 às 18:30 – Campanha de Coleta de tampas plásticas destinadas para a Reciclagem. 
Local: CCT - Centro de Ciências Tecnológicas / CALC (Centro Acadêmico Livre da Civil). 
Tipo: Mobilização a favor da sustentabilidade ambiental. 
Descrição: 
Intensificação da campanha de coleta de tampas plásticas destinadas para a reciclagem e os recursos 
arrecadados com a venda serão destinados para organizações defensoras dos animais. 
Responsável pela ação: Brenda Reichardt Baechtold. 
E-mail: brenda.baechtold@gmail.com 
 
 
09:00 às 19:00 – Desafio Lixo Zero. 
Local: Evento online. 
Tipo: Mobilização a favor da sustentabilidade ambiental. 
Descrição: 
Durante a semana, guarde todos os resíduos recicláveis que você for gerando, até os que produzir fora 
de casa! No último dia, organize eles por tipo e dê uma analisada! Repense o seu consumo e veja o 
que você pode começar a recusar, a reduzir e a substituir por alguma embalagem reutilizável! Depois, 
coloque para ser coletado pela coleta seletiva! 
Separe também o seu resíduo orgânico (restos de alimentos) e dê o destino correto! Caso você não 

https://www.udesc.br/cct
https://www.udesc.br/cct
https://www.udesc.br/cct
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faça compostagem em casa, procure um local que receba esses resíduos para compostar, como o 
Jardim Botânico e o Parque Ecológico do Córrego Grande! Hortas comunitárias também podem ser 
uma opção!. 
Responsável pela ação: Alice Dias da Cruz / ESAG - Centro de Ciências da Administração e 
Socioeconômicas. 
E-mail: alicedias.ambiental@gmail.com 
 
 
13:30 às 17:00 – Rota da Reciclagem: Visita à Estação de Tratamento de Esgoto Cia Águas de Joinville 
e à Cooperativa de Reciclagem Sul. 
Local: Evento externo (Udesc Joinville). 
Tipo: Mobilização a favor da sustentabilidade ambiental. 
Descrição: 
13:30 – Saída da Udesc. 
14:00 às 15:00 - Visita Estação de Tratamento de Esgoto - Companhia Águas de Joinville. 
15:30 às 16:00 - Visita Cooperativa de Reciclagem Sul. 
16:30 às 17:00 - Retorno à Udesc. 
Responsável pela ação: Brenda Reichardt Baechtold. 
E-mail: brenda.baechtold@gmail.com 
 
 
14:00 às 19:00 – Congresso de Sustentabilidade PetroPública. 
Local: CESFI - Udesc Balneário Camboriú (Diversas salas). 
Tipo: Congresso. 
Descrição: 
O Congresso de Sustentabilidade - PetroPública (CONSUS UDESC) objetiva integrar atividades de ensino, 
pesquisa e extensão na temática da sustentabilidade em suas interfaces com a administração pública e 
engenharia de petróleo. 
O evento é promovido pelo Laboratório de Inovação Social e Sustentabilidade (LISS), projeto de extensão 
que visa incentivar o ecossistema de inovação, ações e projetos coletivos na busca de soluções criativas 
para problemas sociais.  
O congresso será aberto à comunidade acadêmica, profissionais, gestores e ao público interessado 
no tema socioambiental. Serão dois dias de oficinas, apresentações orais, em vídeo e pôsteres 
digitais, contribuindo no aprofundamento do estudo. 
Resultados: 
CONSUS - Congresso de Sustentabilidade PetroPública - promovido pelo @liss.udesc em parceria com 
Cesfi Sustentável, Univali e Fundação Cultural de Balneário Camboriú. Foram plantadas mudas para 
arborizar o campus, foram feitas oficinas de talassoterapia e vida circular, foram discutidos trabalhos de 
acadêmicos do ensino médio, graduação, mestrado, doutorado. Contou com a participação de 
professores da UDESC de Balneário, Ibirama e Joinville, IFC Camboriú, IFSC, Senai, FURB, Univali, UFPR 
Litoral e atividades de ensino, pesquisa e extensão. A mesa de discussão UDESC-Univali possibilitou boas 
trocas entre os programa e perspectivas de painéis e aproximações entre as universidades e os 
departamentos. Para o coordenador do Liss, prof. Danilo Melo, "Os trabalhos trataram das diversas 
dimensões da sustentabilidade, por diferentes atores e autores - do ensino médio ao doutorado, 
práticas de ensino e de extensão -, cumprindo com o objetivo do evento que nasce de uma demanda de 
nossos acadêmicos para construir pontes e espaços de compartilhar pesquisas e práticas de 
sustentabilidade. O evento contou com parcerias internamente e externamente, e ressaltamos a 
importância da interdisciplinaridade e dos múltiplos olhares para temáticas complexas. 
Responsável pela ação: Prof. Danilo Melo, Laborat.de Inovação Social e Sustentabilidade – LISS. 
E-mai: danilo.melo@udesc.br  
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20:10 às 20:40 – Roda de Conversa sobre a Segregação dos Resíduos. 
Local: CEAVI - Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (Udesc Ibirama), sendo 22/10 - Udesc 
Ibirama / 23/10 Escola Eliseu Guilherme. 
Tipo: : Mobilização a favor da sustentabilidade ambiental. 
Descrição: Roda de Conversa sobre a Segregação dos Resíduos com a Acadêmica de Engenharia 
Sanitária Letícia Lange e o Professor Dr. Tiago Vitor Akabocci 
Responsável pela ação: Dayane Dornelles. 
E-mail: dayane.dornelles@udesc.br 
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DIA 24 DE OUTUBRO  
 
 
07:00 às 22:00 – Sensibilização ambiental: minimização e destinação correta dos resíduos dos 
setores. 
Local: CEAVI - Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (Udesc Ibirama). 
Tipo: : Mobilização a favor da sustentabilidade ambiental. 
Descrição: Sensibilização ambiental: minimização e destinação correta dos resíduos dos setores. 
Responsável pela ação: Dayane Dornelles. 
E-mail: dayane.dornelles@udesc.br 
 
 
08:20 às 11:00 – Projeto Conscientiza Udesc. 
Local: ESAG - Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas (Udesc/Florianópolis). 
Tipo: Evento externo na praia e na ESAG. 
Descrição: 
Realizado por alunos do 1º termo matutino, 2019/2, do Curso de Administração Pública, ESAG/UDESC. 
Objetiva orientar acadêmicos e terceirizados sobre o descarte correto de resíduos no Campus I. Serão 
realizadas atividades como: orientação de acadêmicos nas salas de aula, orientação para os 
terceirizados, mutirão de limpeza das árvores no entorno da ESAG e coleta de lixo plástico na praia.  
Foi realizado o mutirão de limpeza na praia Mole. A atividade faz parte do Projeto Conscientiza Udesc, 
realizado por alunos do curso de Administração Pública, da Esag, Udesc, no escopo da disciplina 
Administração e Sociedade, ministrada pela profa Emiliana Debetir de Oliveira.Participantes: 22 alunos, 
01 professora. Resultado: 05 sacos de 60 kg de plastico, isopor, latinha, roupas etc e 01 saco de 20kg 
cheio de garrafas de vidro. 
Responsável por apoiar a ação: Julia Naomi Onizuka. 
E-mail: julia.onizuka@gmail.com  
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08:00 às 12:00 – Transformando o Lixo. 
Local: CCT - Centro de Ciências Tecnológicas (área externa) 
Tipo: Mobilização a favor da sustentabilidade ambiental. 
Descrição: A ideia é coletar os materiais recicláveis do Campus da UDESC e depois separá-los por tipo, 
pesá-los e destiná-los à doação desses resíduos para alguma Associação de Recicladores de Materiais 
Recicláveis (a estratégia dessa ação pode ser alterada). 
Nota-se que esta ação poderá ocorrer em qualquer dia da semana e período e durará cerca de 3 horas, 
caso queira participar, favor entrar em contato com a responsável pela ação. 
Responsável pela ação: Rafaela Péricas (Centro Acadêmico da Mecânica). 
E-mail: pericasrafaela@gmail.com 
 
 
08:00 às 14:00 – Plantio de 202 mudas ao redor do Campus UDESC Balneário Camboriú. 
Local: CESFI / Udesc Balneário Camboriú. 
Tipo: Ação em área externa. 
Descrição: Plantio de 202 mudas ao redor do Campus UDESC Balneário Camboriú. 
Responsável pela ação: Gustavo Kogure. 
E-mail: gustavo.kogure@udesc.br 
 

 
 
 
08:30 às 18:30 – Campanha de Coleta de tampas plásticas destinadas para a Reciclagem. 
Local: CCT - Centro de Ciências Tecnológicas / CALC (Centro Acadêmico Livre da Civil). 
Tipo: Mobilização a favor da sustentabilidade ambiental. 
Descrição: 
Intensificação da campanha de coleta de tampas plásticas destinadas para a reciclagem e os recursos 
arrecadados com a venda serão destinados para organizações defensoras dos animais. 
Responsável pela ação: Brenda Reichardt Baechtold. 
E-mail: brenda.baechtold@gmail.com 
 
 
09:00 às 19:00 – Desafio Lixo Zero. 
Local: Evento online. 
Tipo: Mobilização a favor da sustentabilidade ambiental. 
Descrição: Durante a semana, guarde todos os resíduos recicláveis que você for gerando, até os que 
produzir fora de casa! No último dia, organize eles por tipo e dê uma analisada! Repense o seu 
consumo e veja o que você pode começar a recusar, a reduzir e a substituir por alguma embalagem 
reutilizável! Depois, coloque para ser coletado pela coleta seletiva! 
Separe também o seu resíduo orgânico (restos de alimentos) e dê o destino correto! Caso você não 
faça compostagem em casa, procure um local que receba esses resíduos para compostar, como o 
Jardim Botânico e o Parque Ecológico do Córrego Grande! Hortas comunitárias também podem ser 
uma opção!. 
Responsável pela ação: Alice Dias da Cruz / ESAG - Centro de Ciências da Administração e 
Socioeconômicas. 
E-mail: alicedias.ambiental@gmail.com 
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14:00 às 15:00 - Programa Udesc Lixo Zero: Análise da Elaboração e Implementação da Política de 
Sustentabilidade em uma Universidade Pública no Brasil. 
Local: Plenarinho da Reitoria. 
Tipo: : Apresentação de artigo. 
Título: Programa Udesc Lixo Zero: Análise da Elaboração e Implementação da Política de 
Sustentabilidade em uma Universidade Pública no Brasil. 
Descrição: será apresentado o artigo que foi apresentado no Simpósio Mundial de Sustentabilidade 
e Conferência Internacional BRIDGE 2019. Autores do artigo: Marcelo Gomes Cardoso; Leonardo 
Secchi; Gustavo Silvy Kogure; Luiz Gustavo Francischinelli Rittl; Germano Güttler. 
Responsável pela ação: Marcelo Gomes Cardoso. 
E-mail: marcelo.cardoso@udesc.br 
 

 
 
 
 
14:00 às 19:00 – Congresso de Sustentabilidade PetroPública. 
Local: CESFI - Udesc Balneário Camboriú (Diversas salas). 
Tipo: Congresso. 
Descrição: 
O Congresso de Sustentabilidade - PetroPública (CONSUS UDESC) objetiva integrar atividades de 
ensino, pesquisa e extensão na temática da sustentabilidade em suas interfaces com a administração 
pública e engenharia de petróleo. 
O evento é promovido pelo Laboratório de Inovação Social e Sustentabilidade (LISS), projeto de 
extensão que visa incentivar o ecossistema de inovação, ações e projetos coletivos na busca de 
soluções criativas para problemas sociais.  
O congresso será aberto à comunidade acadêmica, profissionais, gestores e ao público interessado 
no tema socioambiental. Serão dois dias de oficinas, apresentações orais, em vídeo e pôsteres 
digitais, contribuindo no aprofundamento do estudo. 
Responsável por apoiar a ação: Laboratório de Inovação Social e Sustentabilidade – LISS, coordenado 
pelo Prof. Danilo Melo. 
E-mai: danilo.melo@udesc.br  
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16:15 às 16:45  – Apresentação do banner "Embalagens e invólucros de tecido com fibras naturais e 
cera de abelhas" no 1 CONSUS - Congresso de Sustentabilidade PetroPública. 
Local: CESFI / Udesc Balneário Camboriú.  
Tipo: Ação em área interna.  
Descrição: Apresentação do banner digital "Embalagens e invólucros de tecido com fibras naturais e 
cera de abelhas" no 1 CONSUS - Congresso de Sustentabilidade PetroPública.  
Responsável pela ação: Helenne Jungblut Geissler.  
E-mail: helenne.geissler@udesc.br 

 
 
 
16:30 às 17:30 – Palestra sobre a Gestão de Resíduos da Embraco. 
Local: CCT - Centro de Ciências Tecnológicas / Auditório Bloco F. 
Tipo: Palestra. 
Descrição: Palestra sobre a Gestão de Resíduos da Embraco, palestrante Nicole Martins. 
Responsável pela ação: Brenda Reichardt Baechtold. 
E-mail: brenda.baechtold@gmail.com 
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DIA 25 DE OUTUBRO  
 
 
07:00 às 22:00 – Sensibilização ambiental: minimização e destinação correta dos resíduos dos 
setores. 
Local: CEAVI - Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (Udesc Ibirama). 
Tipo: : Mobilização a favor da sustentabilidade ambiental. 
Descrição: Sensibilização ambiental: minimização e destinação correta dos resíduos dos setores. 
Responsável pela ação: Dayane Dornelles. 
E-mail: dayane.dornelles@udesc.br 
 
 
08:00 às 14:00 – Plantio de 202 mudas ao redor do Campus UDESC Balneário Camboriú. 
Local: CESFI / Udesc Balneário Camboriú. 
Tipo: Ação em área externa. 
Descrição: Plantio de 202 mudas ao redor do Campus UDESC Balneário Camboriú. 
Responsável pela ação: Gustavo Kogure. 
E-mail: gustavo.kogure@udesc.br 
 

 
 
 
08:00 às 12:00 – Transformando o Lixo. 
Local: CCT - Centro de Ciências Tecnológicas (área externa). 
Tipo: Mobilização a favor da sustentabilidade ambiental. 
Descrição: A ideia é coletar os materiais recicláveis do Campus da UDESC e depois separá-los por tipo, 
pesá-los e destiná-los à doação desses resíduos para alguma Associação de Recicladores de Materiais 
Recicláveis (a estratégia dessa ação pode ser alterada). 
Nota-se que esta ação poderá ocorrer em qualquer dia da semana e período e durará cerca de 3 horas, 
caso queira participar, favor entrar em contato com a responsável pela ação. 
Resultados: 
Foram recolhidos: Papel: 62 unidades; Plástico: 309 plásticos; Vidro: 31 garrafas; Latas alumínio: 17. 
TOTAL = 419 itens. Quantidade exorbitante para um curto espaço, cerca de 50m. 
A responsável informou que a ação envolveu 10 pessoas e que estão recebendo doações de alimentos 
não perecíveis, com uma meta mínima de 42kg (10% da quantidade de itens coletados). Serão doados 
para famílias selecionadas pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de Joinville. 
Responsável pela ação: Rafaela Péricas (Centro Acadêmico da Mecânica). 
E-mail: pericasrafaela@gmail.com 
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08:30 às 18:30 – Campanha de Coleta de tampas plásticas destinadas para a Reciclagem. 
Local: CCT - Centro de Ciências Tecnológicas / CALC (Centro Acadêmico Livre da Civil). 
Tipo: Mobilização a favor da sustentabilidade ambiental. 
Descrição: 
Intensificação da campanha de coleta de tampas plásticas destinadas para a reciclagem e os recursos 
arrecadados com a venda serão destinados para organizações defensoras dos animais. 
Responsável pela ação: Brenda Reichardt Baechtold. 
E-mail: brenda.baechtold@gmail.com 
 
 
08:30 às 12:00 – Rota da Reciclagem: Visita ao Aterro Sanitário e à Cooperativa de Reciclagem 
Assecrejo. 
Local: Evento externo (Udesc Joinville). 
Tipo: Mobilização a favor da sustentabilidade ambiental. 
Descrição: 
08:30 - Saída Udesc. 
09:00 às 10:00 - Visita Aterro Sanitário -  R. dos Bororós, 875 - Zona Ind Norte. 
10:30 às 11:30 - Visita Cooperativa Reciclagem Assecrejo -  Av. Miguel Alves Castanha, 359 – 
Aventureiro. 
11:30 às 12:00 - Retorno à Udesc. 
Responsável pela ação: Brenda Reichardt Baechtold. 
E-mail: brenda.baechtold@gmail.com 
 
 
09:00 às 18:00 – Coletar amostras de sílica que vem em diversos produtos e fazer gincana entre as 
fases do curso de Engenharia. 
Local: Laboratório de química (Udesc Joinville). 
Tipo: : Gincana e mobilização a favor da sustentabilidade ambiental. 
Descrição: Coletar amostras de sílica que vem em diversos produtos. Fazer tipo uma gincana entre as 
fases do curso de Engenharia. No final do dia será feita passagem no lab. O prêmio será definido pela 
comissão organizadora desta ação. 
Responsável pela ação: Adriane Sambaqui Gruber. 
E-mail: adriane.gruber@udesc.br 
 
 
09:00 às 19:00 – Desafio Lixo Zero. 
Local: Evento online. 
Tipo: Mobilização a favor da sustentabilidade ambiental. 
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Descrição: 
Durante a semana, guarde todos os resíduos recicláveis que você for gerando, até os que produzir fora 
de casa! No último dia, organize eles por tipo e dê uma analisada! Repense o seu consumo e veja o 
que você pode começar a recusar, a reduzir e a substituir por alguma embalagem reutilizável! Depois, 
coloque para ser coletado pela coleta seletiva! 
Separe também o seu resíduo orgânico (restos de alimentos) e dê o destino correto! Caso você não 
faça compostagem em casa, procure um local que receba esses resíduos para compostar, como o 
Jardim Botânico e o Parque Ecológico do Córrego Grande! Hortas comunitárias também podem ser 
uma opção!. 
Responsável pela ação: Alice Dias da Cruz / ESAG - Centro de Ciências da Administração e 
Socioeconômicas. 
E-mail: alicedias.ambiental@gmail.com 
 
 
17:00 às 19:00 – Apresentação do filme "Oceanos de plástico". 
Local: Biblioteca Central da Udesc (Florianópolis). 
Tipo: Apresentação de filme. 
Descrição: Quando ele descobre que os oceanos do planeta estão repletos de plástico, um 
documentarista investiga os impactos da poluição ambiental. Oceanos de Plástico mostra como 
estamos consumindo exageradamente e descartando de forma absurda nosso lixo no mar. Mesmo ao 
descartar da forma correta, a maioria do seu lixo não é reciclado e vai parar nos oceanos. Matando 
animais marinhos, pássaros e seus produtos químicos infectam os peixes que consumimos. 
Responsável pela ação: Diretório Central de Estudantes Antonieta de Barros Udesc. 
E-mail: udescdce@gmail.com 
 
 
20:30 às 21:00 hs – Oficina de Gastronomia com Pancs (Plantas Alimentícias não Convencionais). 
Local: Escola Estadual Básica Eliseu Guilherme e CEAVI / Udesc Ibirama 
Tipo: Mobilização a favor da sustentabilidade ambiental.  
Descrição: Oficina de Gastronomia com Pancs (Plantas Alimentícias não Convencionais).  
Responsável pela ação: Helenne Jungblut Geissler.  
E-mail: helenne.geissler@udesc.br 
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