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Introdução

Em relação à inserção da temática ambiental no con-
texto educacional, fortes pressões foram impostas por 
diversos segmentos da comunidade internacional, exigindo 
adequações e atualizações no processo de formação pro-
fissional. Em especial, na década de 1990, as Instituições 
de Ensino Superior – IES – passaram a ser cobradas, de 
forma mais intensa, por mudanças significativas, a fim de 
acompanhar os avanços da sociedade.

Como consequência, IES Européias e Americanas 
vêm desenvolvendo práticas e programas, atendendo a 
estas necessidades bem como, alicerçando suas condutas em 
preocupações com o meio ambiente, servindo inclusive como 
elemento norteador para pesquisa  científica. Registra-se que 
uma grande responsabilidade passou a fazer parte do papel 
da IES: a adoção de práticas sustentáveis em seus campi, 
por entender que compete a esta não apenas a formação de 
profissionais, mas uma postura responsável para com o meio 
ambiente, servindo de exemplo a ser seguido em relação à 
gestão e a temática ambiental.
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A partir das preocupações com a problemática ambiental, com-
preendendo a estreita relação com a saúde e segurança do trabalhador e 
as tendências no campo da gestão organizacional, este trabalho aborda a 
Gestão Integrada em Saúde, Meio Ambiente e Segurança – GISMS – no 
contexto das IES, mediante elaboração, desenvolvimento e implantação 
de um modelo em uma rede de ensino superior privada, fomentando 
a adoção de práticas sustentáveis e a disseminação de conhecimentos 
nesta área.

Desta forma, o questionamento está centrado em como esta rede 
de IES deveria integrar gestão ambiental à saúde e segurança, de forma 
a viabilizar a gestão integrada e a adoção de práticas sustentáveis em 
seus campi.

Esta pesquisa se justifica pela contribuição científica ao tema, agre-
gando conhecimentos aos modelos existentes e/ou contribuindo para 
a disseminação de modelos de gestão aplicáveis à inserção da temática 
ambiental em âmbito educacional. Registra-se que até dezembro de 
2007, pesquisas em sites de IES em geral, bancos de teses e dissertações, 
bem como em periódicos, em âmbito nacional, não foi identificada IES 
pública ou privada que tivesse adotado a GISMS.

Desenvolvimento Sustentável no contexto da IES

A Rio-92 clarificou a relevância da IES para alcance dos objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável - DS, por meio da Agenda 21, ratificando 
a co-responsabilidade da academia pela formação das gerações atuais e 
futuras, num contexto no qual a problemática ambiental perpassa por 
todos os povos e nações, indiscriminadamente.

Mayor (apud KRAEMER, s.d.) registra que a educação é o pilar 
para o DS, devendo ser oferecida a todos os membros da sociedade. 
Entretanto, mais recentemente, algumas IES assumiram novos desafios 
– contribuir com o DS mediante exercício de práticas sustentáveis 
aplicáveis em seus campi, exercitando os conhecimentos gerados e/
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ou socializados em seus domínios, como decorrência contínua de 
uma conscientização ambiental, que a insere também como campo 
de pesquisa e práticas. Careto e Vendeirinho apud Tauchen (2007) 
afirmam que as IES devem praticar aquilo que ensinam. Kraemer 
(s.d.) registra que as universidades1 estão mais conscientes do seu 
papel referente ao ensino para um futuro viável. Acrescenta que este 
despertar decorreu da publicação do relatório Brundtland e da Rio-
92, desencadeando diferentes e significativos encontros, gerando 
documentos cujo teor abarcava a resposta da IES ao DS.

Existem duas correntes de pensamento acerca do papel da IES no 
DS, sendo a primeira a que destaca a educação para o DS mediante 
ensinamentos, a fim de contribuir com a qualificação dos egressos, 
fomentando a necessidade de inserir em suas práticas profissionais as 
questões relacionadas ao meio ambiente e, a segunda, propõe a adoção 
de práticas de sustentabilidade da IES, mediante implantação de Sistema 
de Gestão Ambiental – SGA em campi universitários, como modelo e 
exemplo de práticas de gestão sustentável (TAUCHEN, 2007).

Nas últimas décadas, a Organização das Nações Unidas – ONU 
manifestou, discretamente, a necessidade de contribuição das IES ao 
DS e, nos documentos associados às Conferências em Desenvolvimento 
Humano, 1972, e em Ambiente e Desenvolvimento – UNCED, em 
1999, definindo objetivos e medidas às IES, conforme demonstrado 
no Quadro 01. Porém, esta intenção não foi suficiente para que as IES 
compreendessem como necessária a adoção de práticas sustentáveis, 
desencadeando uma mobilização em torno de tal objetivo. Contudo, 
diferentes conferências no mundo geraram documentos ratificando a 
relevância da contribuição da IES para o DS.

Em 1991, representantes da Associação Internacional das 
Universidades – IAU –, da Universidade Unida das Nações Unidas, 
da Associação das Universidades e Faculdades do Canadá e mais de 
20 presidentes de diferentes universidades do mundo reuniram-se no 
Canadá para discutir sobre as necessidades de ações para as universidades 
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e assinaram a Declaração de Halifax, contendo princípios como uso de 
recursos intelectuais das IES para incentivar uma melhor compreensão 
por parte da sociedade acerca dos perigos – físicos, biológicos e sociais 
– e a capacidade da IES de ensinar e praticar princípios sustentáveis, 
necessidade do aumento do interesse ambiental e compreensão da 
ética ambiental entre IES, discentes e público em geral, dentre outros, 
das práticas insustentáveis e do aumento da pobreza. (HALIFAX 
DECLARATION, 1991).

Em 1990, um encontro realizado em Paris reuniu 20 presidentes 
de universidades, reitores e vice-reitores de diferentes universidades 
do mundo em torno das preocupações com a crescente poluição 
e degradação ambiental e diminuição de recursos naturais. Nesta 
reunião, representantes assinaram a Declaração de Talloires, ratificando 
a importância de dirigir ações urgentes aos problemas ambientais para 
reverter às tendências mundiais, através da educação, investigação, 
formação de políticas e troca de informações necessárias à concretização 
dos objetivos do DS. Deliberaram que os líderes universitários de-
veriam garantir a liderança e apoio à mobilização dos recursos internos 
e externos, preparando as IES a responderem ao desafio do DS 
(TALLOIRES DECLARATION, 1990).

Quadro 01 – Recomendações da ONU ao papel da IES no DS.

  Documento Objetivos Medidas recomendadas

UNCHD 1972
Declaração de Estocolmo

Prever e/ou minorar  
aspe  ctos contrários ao DS 

 

Formulação e acordo multi- ou 
bilateriais ou de outras formas  

de cooperação.

UNCED 1991
Relatório do Comitê 

Preparatório

Envolver todos na  
educação para o DS

Envolvimento de decisões no 
governo, de especialistas, institutos 

de investigação etc.

UNCED 1992
Declaração do Rio  

(princ.9)

 Fortalecer o 
desenvolvimento de 

capacidades para o DS

Intercâmbio de co nhe   ci  men to 
cien tífico e tecno lógico, desen-
vol  vi mento, adaptação, difusão 
e trans ferência de tecnologias, 

incluindo as novas e inovativas.
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UNCED 1992
Agenda 21

(Capítulos 31,  
34, 35 e 36)

 Clarificar o papel da 
ciência e tecnologia no DS

Redesenho de programas na cio-
nais em Ciência e Tecnologia por 

forma a clarificar contri bui  ções 
do setor para o DS e i den  tificar 

funções/responsabilidades do setor 
de desenvolvimento humano.

Fonte: KRAEMER (s.d.) 

As ações desta declaração perpassavam pelo processo de educação 
formal, com abordagens interdisciplinares, bem como pela maior cons-
cientização para o DS, estimulando as universidades a criar uma cultura 
institucional de sustentabilidade mediante conhecimentos e trocas de 
informações, em nível de rede, e a praticar a ecologia institucional, esti-
mulando dirigentes, docentes e pesquisadores a desenvolvem políticas, 
programas de intercâmbio de informação para um futuro sustentável 
(KRAEMER, s.d.).  

Em 1993, dois grandes eventos marcaram o cenário das discussões 
sobre DS nas IES, tendo evidenciado sobre a adoção de práticas 
sustentáveis nas atividades da IES, diferenciando-se das anteriores, 
por diretamente responsabilizá-las por suas condutas e práticas.  
Na Suécia, evento promovido pela Universidades da Comunidade – 
ACU –, com 400 universidades de 47 países, tendo como elementos 
centrais as preocupações com a degradação ambiental e aumento de 
pobreza, resultou na Declaração de Swansea. Esta declaração  reiterou a 
necessidade de engajamento da sociedade para alcance da sustentabilidade 
e soluções aos problemas ambientais, corroborando as ações descritas 
pela Declaração de Halifax, além de acrescentar a necessidade de 

 Gerar e disseminar 
conhecimento e 

informação em DS.

Produção de avaliações científicas 
de longo prazo sobre depleção dos 
recursos, uso de energia, impactos 

na saúde e tendência demográficas, 
e tornar publicas em forma 

amplamente compreendidas.

  Documento Objetivos Medidas recomendadas
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incentivar as IES a rever suas próprias operações, refletindo em práticas 
sustentáveis (SWANSEA DECLARATION, 1993).

O outro encontro foi marcado pela Declaração de Kyoto, no Japão, 
reiterando que além de ensinar princípios, as IES devem promover 
práticas igualmente sustentáveis. Promovido pela IAU com 90 líderes 
universitários, as discussões giraram em torno da dimensão ética da 
educação para o DS. A declaração assinada sofreu forte influência das 
declarações de Talloires (1990), Halifax (1991) e Swansea (1993) 
(KYOTO DECLARATION, 1993). 

Em respostas aos apelos destes documentos, em 1988 a Rede 
de universidades européias para o DS estabeleceu um programa de 
cooperação européia - Carta Copernicus, também chamada ‘Carta Patente 
da Universidade para o Desenvolvimento Sustentável’, com definição 
de princípios e ações a serem adotadas pelas IES (COPERNICUS 
CAMPUS, 2006). Neste documento constava como um de seus 
objetivos gerais, alcançar a sustentabilidade nas universidades, tendo 
como prioridade implementar práticas ambientalmente responsáveis 
pelas e nas universidades 

Na Conferência Internacional sobre Gestão Ambiental para as 
universidades sustentáveis – EMSU, com 150 delegados em torno da 
temática central sobre o papel do ensino superior no DS, a Universidade 
Pontifica da Catalunha destacou-se por demonstrar uma estreita 
correlação entre sociedade e universidade, ressaltando a relação sistêmica, 
composta por quatro níveis de intervenção: a) Educação dos decisores 
para um futuro sustentável; b) investigação de soluções, paradigmas 
e valores que sirvam à sociedade sustentável; c) operação dos campi 
universitários como modelos e exemplos práticos de sustentabilidade à 
escala global; e d) coordenação e comunicação entre os níveis anteriores 
e entre estes e a sociedade  (KRAEMER, s.d.; TAUCHEN et al, 2006; 
TAUCHEN, 2007).

Esta abordagem ratificou a necessidade de praticar o conhecimento 
gerado na academia em favor de melhores práticas nos campi, perpassan-
do pela compreensão da estreita relação da sociedade e IES.
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Ressalta-se que a pesquisa que ora se apresenta neste trabalho 
reflete as preocupações emanadas da reunião descrita acima, através da 
Universidade Pontífica da Catalunha, na medida em que compreende 
estreita interação entre a IES e a sociedade, e a posicionada como agente 
transformador, responsável direto pela formação de futuros egressos 
comprometidos com os pressupostos do DS.

A Gestão Integrada em Saúde,  
Meio Ambiente e Segurança 

A integração de sistemas de gestão não era uma prática comum 
nas organizações até meados da década de 1980. Os sistemas eram 
desenvolvidos por especificidades, atendendo muitas vezes as prioridades 
das áreas, porém não se buscava a integração de processos e de gestão 
(LAUDON; LAUDON, 2005; O’BRIEN, 2005). 

A gestão integrada sofreu forte influência da gestão da qualidade2, 
que tinha como princípios concentrar-se no cliente externo, visando 
satisfação dos clientes, entender e gerir os sistemas, entender e usar 
dados, entender as pessoas, saber melhorar e ter direção e foco 
(SCHOLTES, 1998). 

Em 1996, com a publicação da série ISO 14000:1996, sobre 
SGA, da norma British Standard BS 8800:1996, sobre sistemas 
de gerenciamento de saúde e segurança ocupacionais, e da norma 
OHSAS 18001:1999 sobre sistemas de Saúde e Segurança do 
Trabalhador, obteve-se, então, condições para um novo modelo de 
gestão organizacional, com uso de ferramenta integrada, abarcando as 
diferentes áreas mencionadas (SOLER, 2002).

Tradicionalmente, os sistemas de gestão nas indústrias são 
independentes, como o sistema da qualidade, o sistema ambiental 
e o sistema de saúde e segurança do trabalhador, sendo operados 
isoladamente e por departamentos separados, e que mesmo a certi-
ficação destes sistemas gera redundância e custos para as mesmas 
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(MOHAMMAD et al, 2006; HOLDSWORTH, 2003). Porém, re-
sul tados satisfatórios vêm sendo auferidos na gestão integrada em 
saúde, meio ambiente e segurança, atendendo especificações, normas, 
legislações vigentes relativas ao meio ambiente, à saúde e a segurança 
do trabalhador, exigências governamentais de controle de poluição, 
resíduos, dentre outros (RUBEL, 2006). 

Metodologia

Esta pesquisa classifica-se quanto aos seus objetivos em uma 
pesquisa exploratória (GIL, 1991; RICHARDSON et al, 1999), 
quanto ao design, como pesquisa-ação (TRIVIÑOS, 1987) e quanto à 
abordagem, assume caráter da pesquisa qualitativa (GIL, 1991). 

Sua estruturação deu-se em duas etapas, sendo que a Etapa I 
iniciou-se em uma única unidade da Rede de Ensino FTC e a Etapa 
II, na Rede como um todo, envolvendo as cinco unidades presenciais: 
FTC Salvador, FTC Feira de Santana, FTC Jequié, FTC Itabuna, FTC 
Vitória da Conquista e Faculdade da Cidade. Como complemento à 
estrutura metodológica apresentada, com intuito de obter informações 
e construir  propostas, foi utilizado a técnica grupo focal.

Etapas do trabalho

A primeira etapa deste trabalho deu-se numa unidade isolada da 
Rede de ensino FTC. Durante a sua implementação, o processo foi 
expandido para as demais unidades, razão pela qual os detalhes desta 
etapa inicial serão suprimidos já que a mesma proposta, com resultados 
mais abrangentes foi implementada.

O primeiro passo desta caminhada foi a pesquisa em IES que 
tivessem este tipo de modelo para analisar quais eram os elementos 
principais comuns a todos os modelos. Estes elementos basilares seriam 
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analisados para se verificar quais seriam adequados à realidade da 
instituição e quais outros deveriam ser acrescentados.

Pesquisa em IES nacionais e estrangeiras

Na pesquisa realizada em instituições de ensino nacionais, não foi 
encontrada nenhuma que efetivamente praticasse a GISMS, embora a 
temática ambiental estivesse presente sob diferentes ênfases. 

Diferentemente da situação no Brasil, na pesquisa dos programas 
SMS em IES estrangeiras, foram encontrados significativos registros, 
comprovando que as IES praticam a GISMS, denominados em muitos 
casos de Environment, Health and Safety – EHS –, forte influência da 
denominação utilizada pelas indústrias. 

Entretanto, devido à diversidade de informações referentes ao 
tema, fez-se necessário definir um critério para a seleção destas, assim, 
foi realizada uma amostra intencional para compor esta pesquisa: IES 
classificadas como as 10 (dez) melhores do mundo, de acordo com 
o The Times Higher Education Supplement (WORLD UNIVERSITY 
RANKINGS, 2004), ranking mundial de performance das IES, con-
forme Quadro 02.

Quadro 02 - Ranking das instituições estrangeiras.

Fonte: World University Rankings, 05-nov-2004.

 Classif. Instituições País

 1 Harvard University USA
 2 University of California, Berkeley USA
 3 Massachusetts Institute of Technology  USA
 4 California Institute of Technology USA
 5 Oxford University UK
 6 Cambridge University UK
 7 Stanford University USA
 8 Yale University USA
 9 Princeton University USA
 10 ETH Zurich Switzerland
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Nesta amostra intencional, constatou-se a existência de sistemas 
de SMS em 07 (sete) instituições, sendo Harvard University, University 
of Califórnia, Berkeley, Massachusetts Institute of Technology, California 
Institute of Technology, Stanford University, Princeton University e ETH 
Zurich, porém esta última não possuía conteúdo disponível para acesso, 
portanto, foi desconsiderada para a pesquisa. Enquanto que três IES 
realizavam atividades destinadas à saúde e segurança e/ou meio ambiente 
em sistemas isolados – Oxford University, Cambridge University e Yale 
University. 

Implementação e desenvolvimento do programa 

Em março de 2007  a Rede de ensino FTC decidiu iniciar um 
programa de responsabilidade socioambiental apenas com a temática 
ambiental. A partir desta decisão, coube a cada Diretor Geral sugerir 
uma proposta do programa de responsabilidade socioambiental para a 
rede, a partir das discussões com seus pares em suas unidades. 

Em Abril 2007, em nova reunião, os Diretores Gerais apresentaram 
as suas propostas, e, por unanimidade, foi definido que o programa 
GISMS da unidade da cidade de Vitória da Conquista – BA, que já 
tinha uma proposta integrada em implantação seria expandida em nível 
de Rede. (I Etapa).

Com este objetivo, foram realizadas reuniões, utilizando a técnica 
de grupo focal para o diagnóstico e análise do programa à luz da realidade 
de cada unidade. O roteiro de trabalho foi similar ao realizado na Etapa 
I, com questionamento acerca do escopo do programa em SMS, das 
inter-relações, características e relevância, seguida da apresentação de 
modelos de IES estrangeiras que adotaram a prática de SMS, e por fim, 
a apresentação do programa GISMS. 

As unidades cumpriram a agenda, avaliaram o modelo proposto e 
concluíram com recomendações, conforme Quadro 03. 
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Quadro 03 - Etapa II – Aderência do programa GISMS nas Unidades

A 2ª. fase do ciclo da pesquisa-ação correspondeu ao planejamento, 
e iniciou-se a partir da definição do programa. Em abril 2007, 
com objetivo de consolidá-lo, foi convocada uma reunião com os 
representantes das cinco unidades e, utilizando o grupo focal, definiu-
se o modelo a ser adotado para a rede, levando em consideração as 
informações da fase de diagnóstico. 

Assim, as alterações pontuadas pelos dirigentes e/ou representantes 
foram explanadas e, num processo de melhoria, socializadas e discutidas. 
A reunião teve duração de 02h30 e como resultado definiu-se o 
modelo de GISMS, compreendendo a missão, visão, valores, política, 
responsabilidades, estrutura organizacional e programas.

Registra-se que neste momento foram realizadas alterações 
na proposta definida na etapa I, em decorrência da necessidade de 
adequação deste programa em âmbito de rede. A construção da missão 
foi enriquecida expressamente com o respeito à vida e com a relação 
interdependente do indivíduo e o cosmo, em relação à visão do programa, 
foi substituída a concepção de ‘formar’ por ‘preparar’, compreendendo 
que o papel da IES corresponde à preparação, num processo contínuo, 
e que o indivíduo nunca está plenamente ‘formado’. Em seguida, em 
relação aos valores, foi inserida a ética, responsabilidade socioambiental 

Principais recomendações

Plano de Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, 
Gestão de Resíduos, Revitalização da CIPA, Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais, Ergonomia

Plano da saúde e segurança do trabalhador; Atuação da 
CIPA; Ergonomia.

Ergonomia, Gestão de Resíduos, Educação Ambiental.

Educação ambiental, SST, preservação da área de mata 
atlântica na unidade.

Não registrou alterações, prevalecendo informações 
contidas no documento da etapa I.

Unidades

Feira de Santana (FSA)

Itabuna (ITA)

Jequié (JEQ)

Salvador (SSA)

Vitória da Conquista 
(VIC)
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e consciência global, e retirados a promoção à sensibilidade e o incentivo 
ao desenvolvimento pessoal e profissional, identificados na etapa I.

A elaboração da política de SMS para a Rede de ensino, a partir 
da etapa I, necessitou de pequenas adequações, tendo suas mudanças 
relacionadas à preocupação com as ações conduzidas pela IES como 
modelos de alta qualidade e segurança e aos fornecedores, explicitando 
a necessidade de estímulo aos trabalhos com segurança, protegendo 
contra riscos ambientais e de segurança.

Quadro 04 - Missão, Visão, Valores e Política – Rede de Ensino

MISSÃO
Respeitar a VIDA desenvolvendo programas e serviços para a comunidade interna e externa  
na esfera de influência da FTC que promovam a compreensão da interdependência existente 

entre o homem e o cosmo, bem como educação sobre saúde, meio ambiente e segurança,  
em busca da sustentabilidade ambiental.

VISÃO
Preparar cidadãos comprometidos com a missão, os valores e prá - 

ticas de SMS que promovam a melhoria da qualidade de vida. 

VALORES
- Ética e responsabilidade sócio-ambiental.

- Confiança, respeito e honestidade no ambiente de trabalho.

- Crescimento pessoal e profissional.

- Visão sistêmica.

- Sentimento de inteireza.

- Consciência global. 

POLÍTICA
- Todas as ações da Instituição devem ser conduzidas como modelos  

de alta qualidade e segurança, devendo estar de acordo com todas  
as leis e regulamentos ambientais aplicáveis à sua realidade.

- Promover a utilização sustentável de recursos naturais.

- Estimular responsabilidade pessoal e contabilização dos resultados – compor- 
tamentos seguros e ambientalmente adequados à comunidade da Instituição.

- Posicionar-se como agente ativo no processo ambiental – participar do desenvolvi- 
mento de políticas e regulamentos relacionados ao meio ambiente e a segurança.

- Estimular que fornecedores trabalhem de forma a proteger  
a Instituição de riscos ambientais e referentes à segurança.

- Promover programas de educação para a saúde e prevenção de doenças.

- Ser um elemento norteador e de fomento ao ensino, pesquisa e extensão.
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Quanto às responsabilidades do programa SMS (Quadro 05), 
ressaltam-se as inserções da humanização no ambiente de trabalho, 
embora, implicitamente estivesse representada por meio da execução 
de programas, e do uso racional de recursos naturais, não contemplada 
até então. Em contrapartida, foram retiradas as responsabilidades 
de fornecer serviços de emergência para incidentes com materiais 
perigosos, a obrigatoriedade de participar de treinamento e simulações, 
por estar vinculada a responsabilidade individual, e a necessidade de 
aderir às práticas saudáveis e seguras no local de trabalho, na sala de aula 
e laboratórios, por compreenderem redundantes face à responsabilidade 
explícita de identificar, avaliar e mitigar os riscos ao meio ambiente, 
saúde e à segurança. Por fim, foi identificado que ao invés de 
desenvolver programas, cabe ao programa GISMS elaborar programas 
para o manuseio seguro de substâncias perigosas e de riscos biológicos 
e químicos, visto que a rede de ensino não possuía até então nenhum 
programa desta natureza.

Em relação às responsabilidades individuais (Quadro 05), o 
grupo optou por inserir a necessidade de solucionar problemas que 
gerem perigos à comunidade, quando possível, por compreender 
como imprescindível à segurança, e indicar a adoção de procedimentos 
que promovam a saúde e segurança, além de evitar danos ao meio 
ambiente. Os demais itens constantes na política descrita na etapa I 
foram preservados, com pequenas adequações, porém, preservando 
seus conteúdos.

Quadro 05 - Responsabilidades do Programa e dos Indivíduos – Rede de Ensino

RESPONSABILIDADES – DO PROGRAMA SMS
- Acompanhar a legislação e as políticas, monitorando-as em conformidade com a segurança 

ambiental, as condições de saúde da Instituição e as políticas e os programas de segurança. 
- Promover a humanização do ambiente de trabalho. 

- Fornecer orientação e auxílio técnico aos colaboradores  
técnicos e acadêmicos em suas atividades. 

- Identificar, avaliar e mitigar os riscos ao meio ambiente, à saúde e à segurança. 
- Elaborar programas para o manuseio seguro de substâncias  

perigosas e de riscos biológicos e químicos. 
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A análise da estrutura organizacional para suportar a realização 
do programa, com inserção em todas as unidades, simultaneamente, 
foi realizada contemplando a necessidade de envolvimento nos níveis 
estratégicos, táticos (intermediário) e operacional. Desta forma, ao 
nível estratégico, definiu pelo Comitê de política de SMS, representando 
pelo Conselho Gestor da Rede de Ensino, quanto ao nível tático, o 
departamento de SMS, lotado na mantenedora, e responsável pela 
condução e operacionalização do programa, em nível de Rede. Para 
viabilizar a realização dos programas nas unidades, a definição do 
comitê de operações fez-se necessária, com a definição dos respectivos 
cargos, além da necessidade de cooperação e envolvimento de todas as 
coordenações técnicas e acadêmicas ao programa. Entretanto, optou-se 
por retirar o conselho institucional de SMS, por julgar atribuição do 
conselho de política de SMS. 

- Fornecer materiais, auxílios e programas de treinamento  
em práticas seguras e saudáveis do trabalho. 

- Fornecer serviços de emergência para incidentes. 
- Fornecer serviços da prevenção e da investigação de fogo. 

- Utilizar racionalmente os recursos naturais. 

RESPONSABILIDADES - DOS INDIVÍDUOS
- Adequar-se às aplicações de leis e regulamentos de saúde,  

meio ambiente e segurança, e à política da Instituição. 
- Adotar procedimentos que evitem agressão ambiental, promovam a saúde e a segurança. 

- Estar a par dos planos de emergência e participar dos exercícios relacionados. 
- Informar-se sobre perigos associados ao seu trabalho. 
- Seguir procedimentos de segurança e de ergonomia.

- Seguir procedimentos e observar precauções para o uso de materiais  
especiais (como cancerígenos ou agentes biológicos de risco) 

- Reduzir ou parar o trabalho caso perceba a possibilidade de iminente perigo  
para meio ambien te, a saúde e/ou segurança, e imediatamente  

notificar ao supervisor na área de autoridade competente.
- Relatar todas as condições não seguras ao supervisor  

ou comitê de segurança, o mais rápido possível. 
- Comunicar aos seus colegas sobre equipamentos defeituosos ou outros perigos. 

- Participar do treinamento de educação ambiental, de segurança e saúde. 
- Participar quando solicitado dos programas de monitoramento e inspeção. 
- Solucionar, quando possível, problemas que gerem perigos à comunidade.  
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Em relação aos programas, definiu-se por oito programas, sendo:  
1) Educação e Segurança; 2) Biossegurança; 3) Segurança de Labo-
ratórios; 4) Segurança ocupacional; 5) Ambientais; 6) Uso racional de 
recursos naturais; 7) Saúde Ocupacional; e 8) Parcerias institucionais.

A definição do programa após análise de cada tópico, com 
sugestões e melhorias, resultou no Programa de Gestão Integrada 
da Rede de Ensino, pautado na responsabilidade socioambiental, e 
com a participação efetiva de seus colaboradores, sendo este um dos 
resultados favorável à pesquisa social, de difícil mensuração, por possuir 
valores intangíveis incorporados ao processo de construção e a cultura 
organizacional.

A aprovação do programa GISMS ocorreu em maio de 2007 
pela Presidência da Instituição, sendo homologada posteriormente em 
reunião do Conselho Gestor. Em seguida, os meses de junho e julho 
de 2007 foram destinados à definição da estrutura organizacional e a 
elaboração do plano de trabalho, com definição da metodologia específica 
para gestão de projetos3, necessária ao monitoramento em todas as fases 
do programa, bem como os itens de controle e monitoramento e a 
priorização dos programas - ações emergenciais.

A estratégia para implementação perpassou pelo diagnóstico das 
ações emergenciais, a fim de direcionar esforços e atender as necessidades 
das unidades. Com este propósito, cada Comitê de Operações elencou 
suas prioridades, a partir de discussões nas unidades, e as encaminhou 
para avaliação da coordenação do programa. Esta coordenação realizou 
a avaliação das ações emergenciais e as categorizou, identificando que 
os principais problemas estavam relacionados à Saúde e Segurança do 
trabalhador, a atuação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
– CIPA – NR-5, a gestão de resíduos sólidos e, especificamente, dos 
resíduos dos laboratórios dos cursos de saúde. Desta forma, as ações 
emergenciais definidas para início em Julho, em todas as unidades, 
foram o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – 
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PGRSS –, a averiguação e tratamento das Normas Regulamentadoras 
– NR –, Ministério do Trabalho e Emprego. 

A implementação do plano de trabalho definido teve início 
marcado pela implantação do programa, seguido da execução das 
ações emergenciais – Programas de Biossegurança e Saúde e Segurança 
Ocupacional, – SSO – para PGRSS e NR, respectivamente.

Para a implementação das ações emergenciais, foram identificações 
as legislações específicas e observadas as condições atuais da Instituição 
em cumprimento a estas.

Desta forma, para cumprimento e estruturação das atividades, 
utilizou-se o guia para elaboração do PGRSS disponibilizado pela 
ANVISA, que define as etapas a serem seguidas (ANVISA, 2006), 
além de treinamentos aos gerentes e técnicos de laboratório, vinculados 
à atividade de elaboração do PGRSS, capacitados através do curso 
‘Gestão de Resíduos Químicos de Laboratório’, promovido pela Rede 
Baiana de Metrologia – RBME, com 08 (oito) h/a de treinamento.

Em relação à SSO, procedeu-se em observância à Portaria  
No 3.214 referentes a segurança e medicina do trabalho, a serem 
seguidas, conforme classificação do estabelecimento comercial, sob 
pena de punição da Justiça do Trabalho.

Após inicio das ações emergenciais, fez-se necessário planejar os 
demais programas. Portanto, em agosto 2007, com a operacionalização 
de processos inerentes à GISMS, a coordenação identificou a necessidade 
de reestruturação de programas, visto que em alguns momentos, estes se 
sobrepunham, dificultando a sua execução. Neste sentido, após análise, 
os programas foram redefinidos, passando de oito para cinco, porém, 
conservando a íntegra da proposta, já que sub-programas poderiam ser 
alocados como forma de melhor gerenciá-los. 

Assim, após análise, uma reestruturação foi proposta com a 
participação das unidades, a fim de promover uma participação 
efetiva dos envolvidos. Os programas foram agrupados e ordenados, 
respeitando uma seqüência condizente à abordagem sobre graus de 
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complexidades, numa espécie de continuum, em um pólo o individuo 
e sua relação intrapessoal até o outro pólo, compreendendo sua relação 
com todos os elementos do meio ambiente, conforme representação na 
Figura 01.

Neste sentido, após nova estrutura de programa, foi delineado 
o novo portfólio de programas, compostos por: Humanização, Bios-
segurança, Saúde e Segurança Ocupacional, Educação Ambiental, 
e Programas Ambientais, para a execução nas 05 (cinco) unidades,  
visando a sinergia e inteireza da proposta.

Figura 01 - Estrutura do Programa GISMS

   Após esta reestruturação, foram realizadas visitas técnicas às 
unidade, entre os meses de agosto e início de setembro 2007, a fim 
de apresentar formalmente o Programa GISMS. Em cada unidade, 
procedeu-se inicialmente uma reunião com Comitê de Operações desta 
e, em seguida, com coordenadores técnicos e acadêmicos. Os pro-
pósitos desta visita eram fortalecer a representatividade do Comitê na 
unidade, a fim de que a comunidade interna também o identificasse 
como uma extensão da coordenação central, apresentar os projetos em 
andamento e os projetos em processo de implementação, decorrentes 
da reestruturação do programa.
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A implementação do programa GISMS, após a reestruturação e 
definição do portfólio, deu-se nos meses de julho a novembro de 2007, 
desdobrando-se em projetos de execução. 

Oficialmente, o lançamento do programa GISMS ocorreu em 27 de 
setembro de 2007, em solenidade realizada em comemoração ao 8º. ano 
de existência da Instituição, quando realizou-se a apresentação formal do 
Programa aos convidados, pela coordenação do Programa e da logomarca 
produzida, recebendo a denominação de Programa FTC Verde. 

Seguiu-se, assim, a implementação dos programas e seus respectivos 
projetos, respeitando a hierarquização da estrutura de programas, 
sendo: 01. Programa de Humanização: a) Projeto Qualidade de Vida e 
Responsabilidade Social; b) Projeto Qualidade de Vida – Educando para 
a Saúde & Bem-Estar: c) Projeto Acolher e Cuidar. 02. Programa de 
Biossegurança: a) Projeto PGRSS; b) Projeto Gestão de Resíduos Sólidos; 
c) Projeto Educar para Prevenir; 03. Programa de Saúde e Segurança 
ocupacional: projetos relacionados ao  monitorar das NR (Portaria 
NO. 3.214, de 08/06/1978); 04. Programa de Educação Ambiental: a) 
Projeto Educação Ambiental Formal; b) Projeto Educação Ambiental 
Não-Formal; e 05. Programas Ambientais, destinados à realização de 
projetos integrados às atividades pedagógicas, preferencialmente, com 
parcerias institucionais, estimulando a pesquisa científica e fomentando 
a prática sustentável, pilar do programa GISMS. 

Como limitação desta pesquisa, e especificamente deste ciclo, a 
etapa implementação e avaliação foram concluídas parcialmente, visto 
que por limite temporal, esta pesquisa apresenta os resultados até o mês 
de outubro de 2007, compreendendo um ano desde a sua concepção 
até situação atual. 

Considerações Finais e Recomendações

Os benefícios deste programa podem ser justificados, prin-
cipalmente, através da adesão percebida nas cinco unidades presenciais, 
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sendo considerado o primeiro programa em nível de rede essencial-
mente concebido com esforços internos, caracterizando a valorização 
do quadro funcional em atenção a uma proposta de responsabilidade 
socioambiental. Ratifica-se, ainda, a esta consideração o caráter 
permanente do programa GISMS.

Em decorrência da institucionalização do programa, atribui-se 
como pontos positivos alguns dos seguintes registros: a) a inserção 
da disciplina Meio Ambiente e Sociedade em todos os cursos da 
Rede de Ensino, oferecido no primeiro semestre letivo de 2008;  
b) desenvolvimento de pesquisas sobre temas relacionados a temática 
ambiental, viabilizados através da Iniciação  científica4; c) problemas 
emergentes diagnosticados foram equacionados; d) Realização de 
trabalhos insterdisciplinares com ênfase em meio ambiente, saúde e/
ou segurança desenvolvidos regularmente por discentes da Rede, 
registrando a importância atribuída aos temas; e) propostas de projetos 
concebidas pelas unidades, visando particularidades da unidade e região; 
f) parcerias com cooperativas; g) formação de agentes multiplicadores 
(discentes) para contribuir com propósito da educação ambiental;  
h) programação cultural da Sala Verde Chico Mendes (FTC Salvador), 
a partir do envolvimento dos discentes; i) treinamento e capacitação ao 
corpo funcional; j) definição e melhorias das normas e procedimentos de 
laboratório; l) realização de oficinas e atividades extras para comunidade 
interna e externa. .

As ações realizadas contribuiram para a melhoria da auto-estima do 
público-alvo, em especial, dos colaboradores, bem como a percepção dos 
alunos em relação à preocupação institucional com o meio ambiente, de 
forma integrada à saúde e segurança, consequentemente, influenciando-
os a seguir exemplos desta natureza.

Em relação às recomendações, registra-se: a) definir previsão 
orçamentária, visto que se trata de um programa caro, oneroso, 
requerendo aporte de capital; b) Composição do departamento de SMS, 
com equipe multidisciplinar, a fim de suprir demanda da rede de ensino 
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do porte da IES pesquisada; c) ampliar canais de comunicação com 
público-alvo, em sentido duplo, a fim de viabilizar maior integração dos 
propósitos do programa à realidade de cada indivíduo; d) desenvolver 
ou adquirir software de gestão – sistema de informação gerencial -a fim 
de suprir decisões do programa e subsidiar decisões em nível estratégico 
da organização; e) normalizar processos referentes à SSO, meio 
ambiente, visando certificação junto a OHSAS 18.000 e ISO 14.000, 
respectivamente; f) Estreitar GISMS ao planejamento estratégico; g) 
instituir política de Responsabilidade Social Empresarial e definir e 
monitorar indicadores de desempenho; h) estreitar desenvolvimento 
do programa à diretoria de pesquisa da rede; i) alocar monitores e 
estagiários para o desenvolvimento dos projetos, sob a supervisão de 
docentes atrelados ao programa; e j) contemplar no escopo de trabalho 
GISMS o Saneamento e Qualidade Ambiental, sendo mensurados e 
verificados periodicamente.

Sugere-se para trabalhos futuros o uso de indicadores de 
sustentabilidade ambiental, a ampliação da pesquisa em IES estrangeiras 
para identificar novas tendências, e a averiguação de práticas sustentáveis 
em aplicação nas IES das associações internacionais de IES vinculadas 
ao DS. 

Importante para o aprimoramento dos trabalhos desta natureza 
o estudo quantitativo dos resultados do programa, além de incentivo 
à pesquisa comparativa das práticas sustentáveis em IES nacionais e 
estrangeiras – públicas e privadas, inclusive de IES que endossaram 
documentos acerca da relevância do papel da IES no contexto do DS.

Notas
1 A título de adequação da linguagem e padronização deste trabalho, será utilizada a 

expressão Instituição de Ensino Superior para referir-se às Universidades, Centros 
Universitários e Faculdades, salvos em citações específicas de autores para uma das 
modalidades de ensino.
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2 A filosofia da qualidade foi desenvolvida no Japão por Edwards Deming, a 
partir de 1950, e teve sua continuidade por nomes como Juran, Ishikawa, Kano 
(SCHOLTES, 1998).

3 Foram adotadas como metodologia as práticas mais utilizadas contidas, na visão 
do Project Management Institute – PMI, no Project Management Body of Knowledge 
– PMBOK® (HELDMAN, 2004).

4 Bolsas de Iniciação  científica oferecidas pela Fundação de amparo a pesquisa do 
estado da Bahia – FAPESB.
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