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Temática do Projeto

Eixo Temático vinculado ao PLS 2022-2024
(dides.ufms.br/o-plano/) que contextualiza a
demanda para o projeto e interesse
institucional

VII - Deslocamento de pessoal

Metas do PLS 2022-2024 vinculadas com a
projeto do projeto (dides.ufms.br/o-plano/)

3º Objetivo: Reduzir a emissão de gases
de efeito estufa

Meta 1: Divulgar o inventário das
emissões de gases de efeito estufa da
UFMS

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relacionadas com a proposta

● ODS 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas
as idades.

● ODS 4: Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

● ODS 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento
para todos.

● ODS 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos.

● ODS 13: Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus
impactos.

● ODS 17: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para
o desenvolvimento sustentável.

Proposta do Projeto

Título do
projeto

Responsabilidade Socioambiental: Desenvolvimento do Plano Carbono
Neutro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Objetivo geral Elaboração do Plano Carbono Neutro da UFMS

Objetivos
específicos

● Desenvolver medidas para contribuir no enfrentamento às
mudanças climáticas, visando o cumprimento da



responsabilidade socioambiental;
● Incentivar a pesquisa e a disseminação do conhecimento

científico e tecnológico para os temas relativos ao carbono
neutro e à proteção do sistema climático;

● Promover a educação ambiental e a conscientização
socioambiental;

● Promover a conservação e a preservação do meio ambiente
dentro das áreas de responsabilidade da UFMS;

● Incentivar a bioeconomia baseada no desenvolvimento
sustentável;

● Auxiliar para que a UFMS atinja o carbono neutro até 2050,
através da implementação de estratégias para a redução
significativa de GEEs;

● Contribuir para que o Estado de Mato Grosso do Sul se torne
um Estado Carbono Neutro a partir de 2030;

● Encontrar o equilíbrio entre os Direitos Fundamentais, Justiça e
Saúde embasado na sustentabilidade da Agenda 2030
propiciada pelo Acordo de Paris (COP 21);

● Elaborar o Plano Carbono Neutro da UFMS de acordo com as
diretrizes da Agenda de 2030 da ONU, dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU, da Política Nacional da
Mudança do Clima (PNMC), do Plano Estadual MS Carbono
Neutro - PROCLIMA, da Política Estadual de Mudanças
Climáticas - PEMC, do Decreto Estadual nº15.798/2021, da
Política de Sustentabilidade da UFMS e do Plano de Logística
Sustentável da UFMS.

Resumo do
projeto

É sabido que a UFMS ocupa a 10ª posição entre as universidades mais
sustentáveis do Brasil, de acordo com o ranking elaborado anualmente
pela GreenMetric, uma rede global que reúne universidades de todo o
mundo para discutir projetos voltados à sustentabilidade ambiental.
Assim, o presente projeto, propõe-se, através de coletas de dados e
análise documental e bibliográfica, desenvolver o Plano Carbono
Neutro da Universidade Federal Mato Grosso do Sul no Campus de
Campo Grande visando adotar práticas mais sustentáveis e fazer da
instituição um exemplo para a sociedade, principalmente, através da
redução da emissão de GEE. Com base no exposto acima, o
desenvolvimento do projeto tem o intuito de tornar a sustentabilidade
mais representativa dentro da Universidade, bem como auxiliar o
Estado de Mato Grosso do Sul em tornar-se um Estado Carbono Neutro
a partir de 2030.

Metodologia
Os membros da Verus Consultoria Jurídica serão divididos em etapas
pré-estabelecidas para elaboração do Plano Carbono Neutro da UFMS e



estarão em contato direto com o orientador do projeto, o qual prestará
auxílio técnico e prático aos membros durante todas as etapas do
projeto.

Ademais, por se tratar de um trabalho multidisciplinar, poderá ser
incorporado a qualquer momento outras Empresas Juniores da UFMS,
com a finalidade de consultoria especializada a depender da área que
deverá ser suprida, visando-se auxiliar no desenvolvimento do Plano
Carbono Neutro da UFMS.

O projeto será dividido entre as seguintes etapas: pesquisa e análise
documental e bibliográfica de normas, diretrizes e planos de
sustentabilidade; organização dos dados coletados e por fim a
formatação estrutural do plano.

A parte específica que aborda a sustentabilidade será realizada com
base na Agenda de 2030 da ONU, nos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU, na Política Nacional da Mudança do Clima
(PNMC), no Plano Estadual MS Carbono Neutro - PROCLIMA, na Política
Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC, no Decreto Estadual
nº15.798/2021, na Política de Sustentabilidade da UFMS e no Plano de
Logística Sustentável da UFMS, de modo que o desenvolvimento deste
projeto não vá contra nenhuma normativa vigente da UFMS, bem como
de nenhuma legislação ambiental em âmbito estadual, nacional e
internacional.

Resultados e
impactos

esperados com
apresentação

de indicadores

Espera-se que o Plano Carbono Neutro da UFMS possa ser um marco
de transformação e impacto socioambiental para a UFMS e para todo o
Estado de Mato Grosso do Sul. Considerando o comprometimento com
a sustentabilidade e os direitos humanos, busca-se a tutela do direito
fundamental a um ambiente saudável para as próximas gerações. Desta
forma, contribuir-se-á para um ambiente universitário que promova
conhecimento, saúde e justiça. O dever de garantir estes fundamentos
é de todos, mas o comprometimento da UFMS como instituição
formadora de cidadãos, será exemplo para outras Universidades
Federais e quiçá para todo o país.

Previsão de
produto final a
ser entregue

Elaboração do documento que regulamenta o plano carbono neutro da
UFMS

Cronograma de Ações



Ação Cronograma

Pesquisa e análise documental e bibliográfica de normas julho a agosto/2022

Levantamento e análise Diretrizes e planos de
sustentabilidade

agosto a setembro/2022

Organização dos dados coletados setembro a outubro/2022

Formatação estrutural do plano outubro a novembro/2022

Entrega elaboração do Plano Carbono Neutro da UFMS dezembro/2022


