to dos materiais, a partir dos conceitos: REDUZIR, RECUSAR, REPENSAR, REUTILIZAR e RECICLAR.
A ação deste projeto é a tradução de uma das funções da extensão universitária: levar os conhecimentos
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PROMOVE (recepção, apenas pilhas e baterias) | IPIRANGA (bloco B, térreo) | POMPEIA (térreo, em frente aos elevadores).

A Campanha de Lixo eletrônico continua ativa, e os coletores estão alocados todos próximos.

DIVULGUE! APOIE! PARTICIPE! REPENSE!
Campus Ipiranga
Avenida Nazaré, 1501
Coordenação
de
Campus Pompeia
Pesquisa
e Extensão
Rua Raul
Pompeia, 144

Campus Ipiranga
Avenida Nazaré, 1501
Campus Pompeia
Rua Raul Pompeia, 144

Siga nossas redes sociais!
Siga nossas redes sociais!

