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OF C 12/CGA/GR/2020
Florianópolis, 02 de outubro de 2020
Assunto: Orientações quanto ao plantio de mudas e/ou sementes na UFSC
1. O plantio de mudas no campus Trindade da UFSC deve ocorrer somente após
autorização da Coordenadoria de Gestão Ambiental da UFSC (CGA), haja vista a
necessidade de controle das condições de plantio e pós-plantio, buscando-se ao
máximo a garantia de viabilidade das mudas e a mitigação de problemas futuros,
tais como possíveis conflitos com redes hidráulica ou elétrica subterrânea,
edificações, infestações ou acidentes.
2. A

solicitação de autorização deve ser encaminhada para o e-mail
gestaoambiental@contato.ufsc.br ou por solicitação digital através do sistema SPA
para CGA/GR, conforme modelo de requerimento disponível em
http://gestaoambiental.paginas.ufsc.br/plantio/ .
Esta
Coordenadoria
avaliará
tecnicamente o pedido, com possibilidade e atribuição de aprová-lo ou não. O
parecer emitido pela CGA deverá ser rigorosamente cumprido.

3. Se aprovado, após o plantio, o solicitante deve enviar à CGA relatório fotográfico
descrevendo a ação efetuada.
4. Todas as ferramentas necessárias, insumos (mudas, sementes, adubo, terra
adubada, placas, identificações, tutores, cordas e outros), formação dos berços
(cavar), reviramento de solo ou outras atividades referentes ao plantio são de
responsabilidade do requerente e devem ser desenvolvidas em presença de
Servidor lotado na Coordenadoria de Gestão Ambiental da UFSC.
5. Para as unidades Araranguá, Blumenau, Curitibanos, Joinville, Centro de Ciências
Agrárias, EMEB, Fazenda da Ressacada, Cidade das Abelhas, Fortalezas e demais
unidades, esta Coordenadoria se coloca à disposição para orientações quanto à
procedimentos de plantio.
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6. Dúvidas podem ser mitigadas consultando o Manual Para o Plantio De Mudas Na

UFSC ou através do e-mail gestaoambiental@contato.ufsc.br.
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