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APRESENTAÇÃO 
 
A preocupação em torno do desenvolvimento sustentável e do cuidade com o meio 
ambiente é uma das grandes pautas globais da atualidade. A exploração desordenada 
do meio ambiente tem acarretado consequências não raro desastrosas para o homem 
e para a natureza. Por isso, nações, governos, organizações, movimentos e agentes 
sociais tem assumido o compromisso de reverter o quadro que se mostra desfavorável.  
O conceito de desenvolvimento sustentável que tem sido proposto é aquele que visa 
atender às necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras de suprirem suas próprias necessidades. Ele busca uma relação 
equilibrada com o ambiente, ciente de que faz-se necessário analisar as lógicas de 
produção, consumo, habitação, comunicação, alimentação e transporte adotadas até o 
presente momento. Faz-se igualmente necessário atentar para a lógica contida nos 
relacionamentos entre as pessoas, considerando os valores éticos, solidários, humanos 
e democráticos. Caminha-se hoje, assim, em direção a uma compreensão de 
sustentabilidade como algo que deve ser encarado como um modelo de construção da 
vida, aliado a uma política social, educacional, cultural, empresarial e governamental, e 
isso, em níveis global, regional e local. Neste contexto, a educação ambiental se 
apresenta como um instrumento eficaz para o alcance e garantia da sustentabilidade. 
 
Com a intensificação não só das discussões globais em torno da sustentabilidade e do 
meio ambiente, mas também das legislações e políticas públicas em relação a esses 
temas nas últimas décadas, também o setor do ensino superior começou a sofrer uma 
pressão crescente como resultado da crise ambiental global. A postura adotada até 
então pelas Instituições de Ensino Superior (IES), de apenas serem responsáveis pela 
produção de conhecimento e formação de profissionais, que integrarão a sociedade e 
contribuirão para o desenvolvimento econômico, começa a ser posta em cheque. Agora, 
as IES são eleitas para subsidiar com exemplos práticos e ambientalmente sustentáveis 
e, assim, ajudar os setores público e privado e a sociedade de forma geral, fornecendo 
a educação como instrumento de transformação, individual e coletiva, respeitando os 
princípios da sustentabilidade. As IES foram, por isso, assumindo compromissos 
crescentes de minimizar os efeitos funestos do uso irracional dos recursos naturais e, 
portanto, foram desenvolvendo modelos de redução de impactos ambientais, que são 
resultantes de ações e decisões universitárias dentro e fora dos limites de seus campi. 
Tornaram-se em instâncias que ajudam a promover a conscientização ambiental nos 
eixos ensino-pesquisa-extensão. 
 
A elaboração de uma política de sustentabilidade e educação ambiental há que 
considerar uma série de marcos regulatórios que a devem nortear. A Constituição 
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Federal de 1988 (Capítulo VI – Do Meio Ambiente) prevê a educação ambiental como 
uma das obrigações do poder público. Em 1999 a Lei n° 9.795 foi aprovada, que dispõe 
sobre a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) e a criação da Coordenação 
Geral de Educação Ambiental (CGEA) no Ministério da Educação (MEC) e da Diretoria de 
Educação Ambiental (DEA) no Ministério do Meio Ambiente (MMA), sendo, em 2002, 
regulamentada pelo Decreto n° 4.281. Mencione-se ainda a Resolução CNE/CP n° 
2/2012.  
 
Conforme preconizada nesses marcos regulatórios, a educação ambiental está prevista 
para proporcionar uma mudança comportamental e reflexiva, na qual cada indivíduo 
adquira a consciência de que é importante estar atento a cada atitude e repensar os 
atuais modos de vida, padrões de consumo e usos dos recursos. A partir da ponderação 
sobre os princípios contidos na educação ambiental, as IES passaram a exercer um papel 
fundamental, no momento em que buscam promover valores democráticos, de 
cidadania e direitos humanos, bem como a melhoria na qualidade de vida no ambiente 
de trabalho. Nesse contexto, a definição de uma política de sustentabilidade e educação 
ambiental é uma ferramenta de planejamento e fiscalização que permite aos envolvidos 
estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização nos usos dos recursos e gastos, 
mantendo uma postura responsável em relação ao ambiente e à sociedade. Dessa 
maneira, foi imprescindível que as instituições incorporassem novos procedimentos 
administrativos e acadêmicos, visando à concepção do desenvolvimento sustentável. Os 
distintos espaços de educação superior devem, então, ser o berço de iniciativas que 
busquem promover ações na busca do equilíbrio entre a produção de bens e serviços e 
a qualidade de vida e ambiental. Nessa direção, o PDI 2016 a 2020 da FLT preconiza a 
responsabilidade ética, social e educacional como dimensões fundamentais da atuação 
institucional:  
 

“A FLT desenvolve seu trabalho na área educacional a partir de seu 
compromisso com a responsabilidade ética, social e ambiental. Ela vê 
como sua a responsabilidade de conscientizar, orientar e estimular 
práticas como a difusão de conhecimentos sobre a responsabilidade 
ética social, a criação de um código de ética o comportamento do 
colaborador docente e técnico-administrativo, bem como o incentivo 
de ações indutoras de valores à sociedade e a manutenção de 
projetos e ações de responsabilidade ética, social e ambiental em seu 
campus e em suas áreas de atuação. Nesse sentido, a FLT tem como 
componentes da sua função social o desenvolvimento pleno de seu 
corpo discente, docente e técnico administrativo, o preparo para o 
exercício da liderança inovadora e empreendedora em diversos 
níveis no âmbito religioso e civil, bem como o preparo para a 
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cidadania e sua qualificação para o trabalho numa atitude de serviço 
ao próximo e à sociedade nos âmbitos em que atua como instituição 
que promove o ensino, a pesquisa e a extensão. Visa, ainda, à uma 
atuação voltada para a minimização das desigualdades sociais dentro 
de um contexto de desenvolvimento sustentável, primando pela 
difusão de valores religiosos, éticos, sociais, ambientais e estéticos 
que promovam a construção de uma sociedade mais justa, que 
atente mais e melhor para a dignidade do ser humano e a 
manutenção e promoção da vida humana e do desenvolvimento 
sustentável da sociedade e do meio ambiente. A FLT assume o 
desafio de qualificar os discentes como futuros líderes e tomadores 
de decisão, contemplando as variáveis ambientais, segurança e saúde 
ocupacional, qualidade e responsabilidade ética e social na sua 
formação, incentivando-os a internalizar as práticas mais adequadas 
de gestão” (PDI 2016 a 2020, p. 61).  

 
 Quanto à responsabilidade e ética ambiental, o PDI 2016 a 2020 preconiza: 
 

“A FLT, entidade comprometida com a melhoria contínua das práticas 
de ensino, pesquisa e extensão, procura implementar cada vez mais 
ações voltadas ao meio ambiente, à segurança, à saúde ocupacional 
e à responsabilidade ética e social. Inspirada no programa A3P, do 
Ministério do Meio Ambiente, fomenta um conjunto de ações 
voltadas à responsabilidade socioambiental, tais como o uso racional 
dos recursos naturais, a gestão adequada dos resíduos gerados, a 
busca de maior qualidade de vida no ambiente de trabalho, a 
sensibilização e a capacitação dos colaboradores e servidores. 
Promove a coleta seletiva solidária, a economia e a diminuição do 
desperdício de papel, o uso mais eficiente e econômico da energia, o 
aproveitamento da água da chuva e a diminuição do uso da água 
tratada de rede, em combate ao desperdício. Em atenção às 
mudanças climáticas, lida de forma sustentável com os resíduos 
eletrônicos, opta por construções mais sustentáveis. A FLT pretende 
investir cada vez mais na capacitação e sensibilização na temática 
ambiental, na preservação dos recursos naturais e da biodiversidade, 
bem como em contratações, construções e compras sustentáveis. 
Enfim, balizando-se na legislação ambiental vigente, a FLT procurará 
implementar práticas sustentáveis e fomentará ações e projetos 
relacionados ao tema. Por fim, incluirá a temática, transversalmente, 
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão que promove”.  
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Foi pensando nesses desafios, advindos das discussões globais e legislações recentes, 
bem como em disposições de seu próprio PDI 2016 a 2020, que a FLT criou a presente 
Política de Sustentabilidade e de Educação Ambiental, visando promover e efetivar 
ações ambientais transversais desenvolvidas no âmbito da educação superior por ela 
oportunizada, de forma integrada e descentralizada, no âmbito do Ensino, Pesquisa e 
Extensão da instituição. Dessa maneira, a Política de Sustentabilidade e Educação 
Ambiental apresenta-se como um processo dinâmico e em permanente construção, 
fomentando reflexões, debates, bem como sua reformulação constante.  

 
 

 
 

1 OBJETIVOS  
 
 
O objetivo principal da Política de Sustentabilidade e Educação Ambiental da FLT é 
promover a sustentabilidade e da educação ambiental, envolvendo o conhecimento, a 
conscientização, a prevenção, a preservação, a recuperação e a cooperação e o consumo 
racional e sustentável de recursos ambientais na Instituição. Busca-se colaborar com a 
conscientização e a sensibilização da comunidade acadêmica para práticas e visões 
sustentáveis, materializadas na realização de ações sustentáveis e de conservação nas 
diversas áreas da FLT, atendendo à legislação vigente. A FLT, por ser um espaço de 
disseminação e construção de conhecimento e novas tecnologias relacionadas à 
sustentabilidade, sempre busca garantir e adotar as seguintes diretrizes, considerando 
disposições legais e disposições encontradas em seu PDI 2016 a 2020:  
 
 Inclusão da temática Educação Ambiental nos Projetos Pedagógicos dos Cursos e 

nos documentos institucionais da faculdade;  
 Abordagem da Educação Ambiental como disciplina ou dimensão de disciplina 

afim, nos cursos de graduação e pós-graduação;  
 Desenvolvimento de projetos, ações e atividades de conscientização e 

sensibilização nas áreas comuns do campus, como exemplo de boas práticas para 
a comunidade interna e externa; 

 Inspirada no programa A3P, do Ministério do Meio Ambiente, fomento de um 
conjunto de ações voltadas à responsabilidade socioambiental; 

 Aquisições e compras de bens e produtos para promoção do desenvolvimento 
sustentável a partir dos critérios de desenvolvimento sustentável;  
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 Valorização da mão de obra local e desenvolvimento de atividades internas que 
acarretem menores impactos ambientais, bem como utilização racional dos 
recursos ambientais, como redução do consumo de energia, água e papel e 
utilização de material reciclado para reformas e reparos;  

 Promoção da política dos 5 R: reduzir, repensar, reaproveitar, reciclar, reutilizar;  
 Institucionalização, através de ações, da imagem sustentável e moderna da 

faculdade perante a comunidade;  
 Contribuição com a gestão responsável e econômica dos recursos, gerando uma 

maior distribuição de recursos dentro da Instituição e de ações preservacionistas. 
 
 
 
 

2 AÇÕES VOLTADAS À SUSTENTABILIDADE E AO MEIO AMBIENTE 
 
Conforme previsto em seus PDIs, a FLT vem realizando algumas iniciativas no sentido de 
dinamizar o conhecimento e ampliar a conscientização das questões ambientais no seu 
cotidiano. Diversas são as ações que vem sendo realizadas, e que deverão ter 
continuidade no âmbito institucional 
 

2.1 Uso consciente de energia elétrica 
 
A FLT tem promovido o uso cada vez mais consciente e econômico da energia elétrica. 
As alternativas quem presam pelo uso racional da energia elétrica apresentam 
benefícios, como: para o consumidor, gera uma boa redução no custo da conta de 
energia elétrica, possibilitando economia. Outra vantagem diz respeito ao ponto de vista 
ambiental, pois a redução do consumo reflete no aumento do estoque de energia no 
país, evitando assim o uso de energia proveniente das usinas térmicas que aumentam a 
poluição do ar. Assim, essa ação tem por finalidade diminuir as taxas de uso de consumo 
de energia, através de algumas iniciativas, como a compra/ troca progressiva de 
lâmpadas fluorescentes por led, os quais apresentam menor consumo de energia. Além 
disso, a FLT tem investido em uso de aparelhos de baixo consumo de energia (Tipo A), e 
em sensores de presença para acionamento automático das lâmpadas nos corredores. 
Regularmente busca-se conscientizar a comunidade acadêmica em relação à 
importância da economia. 
 

2.2 Redução de resíduos sólidos 
 
A FLT tem se proposto a promover a redução de resíduos na fonte geradora, o 
reaproveitamento e a reciclagem de matérias-primas (como, por exemplo, uso de bloco 
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de notas, oriundos de impressão não aproveitadas e que seriam descartadas), assim 
como, também, minimiza o impacto ambiental causado pelo aterramento de resíduos. 
A FLT prima por melhorar seus processos para reduzir a geração de resíduos. A gestão 
da instituição vem realizando nas instâncias acadêmicas e administrativas ações de 
conscientização ecológica e a importância da seleção e diminuição de geração de 
resíduos. Na FLT também são coletados resíduos de material impresso (papel A4) e o 
descarte é feito adequadamente. Prima-se pela separação de resíduos e pelo descarte 
ecologicamente adequado, sendo que o descarte de resíduos recicláveis é feito junto a 
empresas do município que atuam na coleta seletiva de resíduos.  
 
Nessa direção caminhou também a Resolução da Diretoria Geral da FLT 01/2018, de 1 
de junho de 2018, sobre „medidas de responsabilidade ambiental no campus da FLT“, e 
que deliberou: 

I. Colocação de mais uma lixeira seletiva no prédio central do Campus da 

FLT; 

II. Abolição do uso de copos, pratos e outros materiais de plástico e 

descartáveis em todos os setores e cursos da instituição a partir dessa 

data, incluindo eventos menores e maiores sob sua responsabilidade; 

III. Recomendação do uso de canecas ecológicas por parte da comunidade 

acadêmica, a serem disponibilizadas para venda a preços de custo pela 

Direção da FLT; 

IV. Implantação, no Depósito Central de Resíduos da FLT, de recipientes 

específicos para resíduos especiais (lâmpadas e similares, pilhas, 

baterias e similares, vidros etc), a serem armazenados provisoriamente 

na FLT e descartados de forma ecologicamente adequada junto às 

respectivas entidades de coleta seletiva da cidade de São Bento do Sul. 

 
2.3 Uso consciente de água 
 
A FLT promove sensibilização junto à comunidade acadêmica para o uso racional da 
água. Muitas das descargas sanitárias já são em sistema de hidra, que bloqueiam a saída 
de água, após o termino da capacidade da caixa, que proporcionam economia do 
recurso água de até 60% em seus ciclos. Nos grandes eventos realizados no Pavilhão de 
Eventos Arnold Stahlfeld, a FLT usa água de seu poço para banheiros e chuveiros. Há 
manutenção permanente das descargas sanitárias e caixas de abastecimentos de água, 
tendo em vista a redução no desperdício deste recurso finito que é a água potável.  
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2.4 Compras sustentáveis 
 
A FLT promove a priorização de compras de produtos sustentáveis, que causem menos 
impactos ambientais ou utilizem materiais reciclados ou reutilizados. A Direção da FLT 
vem desenvolvendo diálogos junto aos colaboradores que fazem compras para 
sensibilização, conscientização a esse respeito. 
 

2.5 Atividades de ensino, pesquisa e extensão 
 

2.5.1. Ensino, iniciação científica e pesquisa 
 
A FLT realiza a abordagem da educação ambiental em disciplinas específicas ou unidades 
de disciplinas no curso de graduação em teologia ofertado (p. ex. disciplinas Educação 
Ambiental e Sustentabilidade, Teologia Sistemática II, Clínica Pastoral II). Também 
contempla esse aspecto em disciplinas de seus lato sensus (p. ex. Teologia da Criação e 
Responsabilidade Ecológica no curso de pós-graduação lato sensu em Teologia, Bíblia e 
Missão). Ciente que a educação ambiental não tem condições de ser implementada 
simplesmente como disciplina específica no currículo de todos os cursos, a FLT definiu 
diversas formas e frentes para disseminação do tema, incitando os educadores à 
reflexão crítica acerca da problemática socioambiental, aprofundando conceitos e 
pautando-os na condução das ações sociais e dos temas abordados nas práticas de sala 
de aula. A FLT incentiva também seus estudantes (graduação e pós-graduação) a 
realizarem atividades de iniciação científica e de pesquisa voltados para a 
sustentabilidade e o cuidado do meio ambiente. 
 

2.5.2. Eventos acadêmicos e extensões 
 
A Política de Sustentabilidade e Educação Ambiental da FLT é um processo dinâmico que 
se apresenta em permanente construção, pois busca viabilizar ambientes de reflexões, 
debates e discussões sobre sustentabilidade. Por isso, a FLT realiza anualmente na 
semana do meio ambiente, evento extensionista junto à comunidade acadêmica, aberto 
ao público em geral: Semana de Conscientização Socioambiental. Palestras, visita a 
catadores de resíduos e a empresas que atuam na área de reciclagem e 
reaproveitamento de resíduos, ações anuais de plantio de árvores nativas no campus, 
meditações e cultos voltados à promoção de uma espiritualidade ecologicamente 
comprometida fazem parte dessas Semanas de Conscientização Socioambiental. Tal 
açõa contribui, assim, de forma transversal, para promover o crescimento da 
consciência da responsabilidade socioambiental e ecológica, bem como de uma nova 
cultura, voltada para o desenvolvimento sustentável.  
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3 REFLEXÕES CONCLUSIVAS 

 
Com vistas ao que foi exposto acima, é imprescindível enfatizar que compete aos 
gestores acadêmicos assegurarem que estas políticas se tornem públicas no âmbito 
institucional, de forma a se efetivarem em ações nos âmbitos do ensino, da pesquisa e 
da extensão, bem como na gestão da FLT. Faz-se necessário que gestores, docentes, 
discentes e técnico-administrativos zelem pelo cumprimento das ações nela previstas e 
envidem esforços para que tais ações correspondam às exigências dos dispositivos legais 
que a regem – como a Lei n° 9.795/199, o Decreto n° 4.281/2002, a Instrução Normativa 
nº 10/2012, a Resolução CNE/CP Nº 2/2012, e a proposta de Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Ambiental –, bem como atendam o previsto no PDI (Plano de 
Desenvolvimento Institucional) 2016 a 2020 da FLT. Assim, as premissas contidas 
naqueles dispositivos legais e nos documentos qu servem de referência, que auxiliaram 
na construção desta política e sob as quais encontram-se sujeitas, orientam os 
planejamentos e atividades institucionais FLT mediante os sistemas de gestão ambiental 
descritos acima. Vale recordar ainda, por fim, que os princípios, os objetivos e ações aqui 
delineados estão passíveis de sofrerem ajustes e alterações, em conformidade com 
qualquer alteração na legislação atinente e no planejamento estratégico da FLT, 
devidamente registrado em seu PDI. 
 

 
Prof. Dr. Claus Schwambach 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
 

 
Documento aprovado pelo CEPE conforme Resolução nº 08/2018, de 05/10/2018, 

conforme ata CEPE nº 07/2018, de 22 de maio de 2018. 
 

 
 


