
ANEXO   VI     
EIXOS   TEMÁTICOS   

  
  

1. Eixos   que   pontuam   no   Green   Metrics   
  

a.   Configuração   e   Infraestrutura   
● Área   de   cobertura   vegetal   
● Área   para   absorção   de   água   
● Instalações   do   campus   para   portadores   de   necessidades   especiais   e/ou   

cuidados   maternos   
● Infraestrutura   de   segurança   e   instalações   de   proteção   
● Infraestrutura   de   saúde   para   o   bem-estar   de   alunos,   servidores   docentes   e   

administrativos   
● Conservação:   plantas,   animais   e   vida   selvagem,   recursos   genéticos   para   

alimentos   e   agricultura   garantidos   em   instalações   de   conservação   de   médio   ou   
longo   prazo   

  
b. Energia   e   Mudanças   Climáticas   

● Eficiência   energética   
● Smart   Buildings   
● Fontes   de   energia   renováveis   
● Elementos   de   implementação   de   Green   Building   
● Redução   de   emissão   de   gases   de   efeito   estufa   
● Pegada   de   carbono     
● Programas   inovadores   durante   a   pandemia   de   Covid-19   
● Mudanças   climáticas   

  
c. Resíduos   

●   Reciclagem   de   resíduos   
●   Redução   do   uso   de   papel   e   plástico   
● Tratamento   de   resíduos   orgânicos   
● Tratamento   de   resíduos   inorgânicos   
● Tratamento   de   resíduos   tóxicos   
● Tratamento   de   águas   residuais   e   esgoto   

  
d. Água   

● Conservação   de   água   
● Reciclagem   de   água   
● Aparelhos   de   água   eficientes   
● Consumo   de   água   tratada   
● Instalações   adicionais   para   lavagem   das   mãos   e   saneamento   durante   a   

pandemia   de   Covid-19   
  

e. Transportes   
● Veículos   de   zero   emissão   (bicicletas,   carros   elétricos,   etc)   na   instituição   
● Veículos   de   zero   emissão   em   relação   à   população   



● Programa   para   limitar   ou   diminuir   a   área   de   estacionamentos   
● Iniciativas   para   diminuir   veículos   particulares   
● Calçadas   no   campus  

  
f. Educação   

●   Oferta   de   cursos/disciplinas   oferecidos    relacionados   à   sustentabilidade   
● Publicações   acadêmicas   sobre   sustentabilidade   
● Eventos   relacionados   à   sustentabilidade  
● Número   de   organizações   estudantis   relacionadas   à   sustentabilidade   
● Website   de   sustentabilidade   gerido   pela   instituição   
● Atividades   culturais   no   campus   
● Programas   universitários   para   lidar   com   a   pandemia   de   Covid-19   
● Projetos   de   serviços   comunitários   de   sustentabilidade   organizados   e/ou   

envolvendo   alunos   
● Startups   relacionadas   à   sustentabilidade   

  
  

  
2. Eixos   que   NÃO   pontuam   no   Green   Metrics   

  

a. Erradicação   da   Pobreza   
b. Fome   Zero   e   Agricultura   Sustentável   
c. Saúde   e   Bem-Estar   
d. Igualdade   de   Gênero   
e. Saneamento   
f. Trabalho   e   Crescimento   Econômico   
g. Indústria   e   Inovação   
h. Redução   das   Desigualdades   
i. Cidades   e   Comunidades   Sustentáveis   
j. Consumo   e   Produção   Responsáveis   
k. Vida   na   Água   
l. Vida   Terrestre   
m. Paz,   Justiça   e   Instituições   Eficazes   
n. Parcerias   e   Meios   de   Implementação   
o. Projeto   de   geoprocessamento   ou   georreferenciamento   para   dimensionar   as   classes   de   

uso   e   ocupação   do   solo   do   campus   
p. Mapeamento   dos   locais/setores   onde   haja   deficiência   de   acessibilidade   no   campus   
q. Criação   de   conteúdo   de   mídia   e   documentário   voltado   para   a   temática   do   edital   

  

  
   


