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Introdução: Um dos graves problemas ambientais da atualidade é a questão da produção e destinação final dos 
resíduos sólidos e a Universidade não pode ficar omissa a esses impactos. A produção de lixo vem aumentando de 
forma preocupante em todo o mundo, estando este fato intrinsecamente ligado aos hábitos de consumo e ao estilo 
de vida das pessoas. Toda e qualquer ação que vise a solução deste problema, ou pelo menos sua minimização, é 
bem vinda. Objetivos: Com o Programa de Coleta Seletiva da Unesp – Campus Rio Claro, desenvolvido junto a 
comunidade acadêmica, pretendeu-se estimular mudanças de comportamento visando um manejo adequado com 
relação aos resíduos, sensibilizar os participantes quanto a importância de medidas preventivas em busca de sua 
própria proteção e do meio ambiente, multiplicar conhecimentos despertando a consciência dos participantes quanto 
a problemática do lixo, e despertar ações que propiciem o regaste da cidadania. Métodos: Além da pesquisa 
bibliográfica sobre a temática, que proporcionou a revisão da literatura, outras atividades foram desenvolvidas 
visando a manutenção do Programa. Estas atividades dizem respeito tanto a busca da conscientização da 
comunidade acadêmica – professores, funcionários e alunos, em relação ao excesso de consumo e produção de lixo 
e suas conseqüências para o nosso planeta, quanto à organização e divulgação do programa, através do 
levantamento de materiais relacionados ao tema e de atividades de fiscalização. Resultados: Percebe-se que a 
adesão ao Programa em alguns momentos se deu de forma mais eficaz do que em outros, mas no geral a 
comunidade acadêmica, mesmo quando não faz algo em relação ao problema, entende a necessidade de programas 
desse tipo para a minimização dos problemas que nós próprios causamos ao meio ambiente. A experiência adquirida 
em todas as fases do Programa mostraram-se de grande importância para o desenvolvimento pessoal e acadêmico, 
principalmente dos alunos envolvidos, desde o contato com as pessoas, que permite o crescimento em relação à 
comunicação e a conhecimentos adquiridos, até contato com técnicas estatísticas e literatura a respeito do meio 
ambiente. Resumo: Com o desenvolvimento e a manutenção do Programa de Coleta Seletiva espera-se criar 
mecanismos para multiplicar o conhecimento adquirido, proporcionando assim um alcance maior da temática dentro 
da comunidade universitária, da própria Unesp e da comunidade em geral. Mesmo tendo encontrado dificuldades, os 
aspectos positivos apareceram em maior número: houve participação e conscientização de grande parte da 
comunidade envolvida, assim como grande apoio das instituições do campus, através de auxílio a alunos 
participantes e do convite a demais alunos que manifestaram interesse e se engajaram na causa. 


