
Prezados colegas! 
 
Estamos iniciando no Campus Simões Filho o Projeto Gestão e Gerenciamento de Resíduos             
Sólidos que tem como objetivo implementar a coleta seletiva, buscando alternativas para a             
coleta, o tratamento e a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos de            
equipamentos eletroeletrônicos, papel, papelão, plásticos, medicamentos, pilhas e baterias,         
óleo de cozinha e resíduos orgânicos.  
 
O projeto tem como base a Lei 12.305/10 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos                
(PNRS) que dentre os seus princípios e objetivos defende a responsabilidade compartilhada            
pelo ciclo de vida dos produtos podendo utilizar a coleta seletiva e a reciclagem como               
ferramentas do processo. Essa responsabilidade é das empresas, das diversas instituições e            
tbm nossa enquanto cidadãos consumidores que somos.  
 
Por isso, gostaríamos de convidá-los a participar do ECOIFBA - projeto de Gestão e              
gerenciamento dos resíduos sólidos do IFBA Simões Filho. Para tanto, faz-se necessário o             
conhecimento daquilo que é gerado bem como qual a relação de cada indivíduo com os               
resíduos sólidos com o intuito de se obter um diagnóstico da nossa realidade local e então                
propor as devidas ações. Portanto, informamos que durante as próximas semanas (entre 07 e              
18/10/19), serão realizadas algumas entrevistas com preenchimento de formulário com toda a            
comunidade acadêmica (discentes, docentes, técnicos e terceirizados) para que tenhamos          
esse diagnóstico de forma mais completa possível. 
 
Os alunos participantes do projeto (devidamente, identificados) irão visitar as salas de aula             
convidando o corpo discente a se dirigir até o laboratório de informática para preencher o               
formulário levando no máximo 10 minutos, considerando preenchimento e deslocamento.          
Gostaríamos de solicitar o apoio do professor que estiver ministrando a aula nesse momento              
para permitir a saída do aluno da sala de aula. 
 
Também haverá o levantamento de informações nos diversos departamentos do Campus, por            
isso, solicitamos à toda comunidade que receba os nossos alunos integrantes do ECOIFBA no              
momento em que estes entrarem em contato, para que tenhamos as informações necessárias             
para o andamento do projeto. 
 
Esperançosos da colaboração de todos, desde já, agradecemos o apoio. 
 
Saudações ecológicas, 
Equipe ECOIFBA!! 
 
Hitomi P. Miyamoto (Orientadora) 
Rodrigo Ícaro Veras (Co-Orientador) 


