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RESUMO

Vê-se nas universidades uma força potencial para despertar em seus sujeitos cidadãos o espírito de cidadania voltado para as questões sociais e ambientais, pois o saber

transmitido e o conhecimento construído no meio acadêmico devem ser levados para a comunidade. Numa Universidade são vários os resíduos gerados nas diferentes áreas,

logo os projetos de Educação Ambiental (EA) são importantes não só para a percepção e significação, mas para orientar a segregação, a coleta, o tratamento e a destinação final

desses resíduos sólidos gerados nesse ambiente. Assim este trabalho se propôs a diagnosticar iniciativas, desafios e oportunidades na área de EA sobre resíduos sólidos, a fim

de subsidiar a estruturação de uma proposta de plano estratégico de EA, dentro da FAE/UEMG/BH. Inicialmente traçou-se o perfil da instituição quanto a estrutura física e

ocupação e identificou fontes geradoras de resíduos e caracterizou e analisou quantitativamente os resíduos sólidos gerados nestes setores e suas condições de

acondicionamento e como os mesmos são descartados. Os resultados obtidos permitiu quantificar total aproximado de 2300 freqüentadores diários na FAE, entre funcionários

administrativos próprios e terceirizados, professores, coordenações e diretoria. Foi evidenciado resíduos orgânicos oriundos de alimentação pelos espaços cantina, cozinha e nas

próprias salas de aulas, verificou-se também uma quantidade significativa de embalagens de alimentos e material de escritório usado, sendo todos descartados de forma incorreta

pelas lixeiras da Universidade, bem como sendo comprometedor seu destino final. Esta pesquisa tem permitido discutir um novo jeito de pensar e agir, o "pensar e agir

sustentável na universidade", onde os sujeitos cidadãos assumem um papel crítico dentro e fora dela, sendo capazes de interferir socialmente e ambientalmente a favor das

pessoas e do local em que vivem.
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