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Tipo de pesquisa: Iniciação Científica  
Agência de fomento: Não há 

Área do conhecimento: Exatas – Engenharia de Produção 
 

Avaliou-se a cultura de sustentabilidade de uma Instituição de Ensino Superior 
(IES) e propôs ações que visem a redução da geração de resíduos para o 
desenvolvimento sustentável. Posteriormente a aprovação pelo Comitê de Ética 
(1.935.785), a coleta dos dados foi realizada no campus da Universidade do Sagrado 
Coração (Bauru-SP), por meio de questionários acerca das atividades praticadas no 
local, envolvendo docentes e funcionários. Após o retorno das questões, realizou-se uma 
análise estatística, destacando que no geral há pouco comprometimento com o tema 
sustentabilidade e que a separação de resíduos não é hábito de parte dos entrevistados, 
consequentemente essas ações potencializam os danos ambientais, prejudicando a 
comunidade ao todo, outra questão relevante envolveu alimentação, reflete 
significativamente o estilo de vida pessoal do indivíduo, nas residência, no ambiente de 
trabalho e o quão importante é para a sociedade, a extensão dos conhecimentos 
desenvolvidos no local de ofício para toda a comunidade. Os resultados demostraram 
algumas barreiras associadas a falta de engajamento, resistência à cultura e uma política 
institucional e comparando com outras duas universidades (Universidade de São Paulo e 
a Universidad de Concepcíon), a falta de tempo e informação foram semelhantes. 
Notou-se, portanto, que além das IES serem um importante veículo para ensino-
aprendizagem da educação, são relevantes para a disseminação das estratégias culturais 
de sustentabilidade por meio da educação e pesquisa de novas práticas e tecnologias. 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade em Instituições de Ensino Superior. Redução da 
geração de resíduos. Barreiras. 
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