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Resumo 
A gestão de resíduos sólidos é oriunda da política ambiental que vem sendo construída na Universidade desde 2005, fruto de um trabalho desenvolvido pela Coordenadoria de Gestão Ambiental (CGA) em parceria com o seu Grupo Interdisciplinar de Gestão Ambiental (GIGA), que tem por objetivo inserir os acadêmicos de diferentes áreas do conhecimento na gestão ambiental da UFPel. A realização de diagnósticos precisa ser constante no processo de gestão dos resíduos, pois se trata de uma ferramenta importante para avaliação das ações relacionadas às etapas do gerenciamento. A pesquisa foi realizada no 1º semestre de 2011, mediante um formulário contendo questões acerca da gestão dos resíduos no Campus Porto. Foi constatada a existência de lixeiras seletivas e comuns, onde os resíduos orgânicos são recolhidos e encaminhados para coleta municipal da Prefeitura de Pelotas e, os recicláveis são encaminhados para uma cooperativa de reciclagem. Percebeu-se ainda uma ineficiência no processo de segregação dos resíduos pela comunidade universitária, bem como a necessidade de implantar sacos coloridos para acondicionamento temporário dos resíduos. Há também a necessidade de ampliação dos cursos de capacitação em Educação Ambiental para os servidores técnico administrativos, com o objetivo de formar agentes ambientais críticos. Este estudo serviu para reforçar as práticas sustentáveis na UFPel, possibilitando a participação de acadêmicos nesse processo.




