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Pra registrar em cordel

Peço a Deus inspiração

Pra que eu possa expressar

Com maior exatidão 

A história do LSA 

Desde a sua criação 

No ano de oitenta e seis

Em uma ação natural 

Surgiu o Laboratório 

De Saneamento Ambiental 

Pra trabalhar em pesquisas 

No que é fundamental

Ligado ao departamento

E à pós graduação 

De Engenharia Civil 

Na área de concentração 

Tecnologia Ambiental 

Norteavam a sua ação 

Com isso grandes avanços 

Em termos quantitativos 

Infraestrutura física 

E cursos qualitativos 

Em formações e pesquisas 

E intercâmbios ativos 
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Organização de eventos 

Melhor produtividade 

Publicações científicas 

Bastante notoriedade

Se tornando referência 

Pela sua qualidade 

A sua estrutura hoje 

É bastante eficiente

Com três laboratórios 

Uma equipe competente 

Várias salas equipadas 

E uma gestão consciente 

Por isso há 15 anos 

Começou a se implantar 

O programa 5S

Para assim padronizar

Todos os procedimentos 

Para melhor integrar

As equipes através 

De um monitoramento 

Constante de atividades 

Para o desenvolvimento 

Pra garantir nas pesquisas 

Melhor aproveitamento
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Seiri, Seiton e Seiso

Assim por aplicação 

Seiri pra se definir 

Senso de utilização 

E Seiton que corresponde 

A melhor ordenação 

Seiso pra se definir 

Se preconiza em limpeza 

Do local e equipamentos 

Pra garantia e leveza 

Do espaço de trabalho 

Pois higiene é beleza 

As outras duas palavras 

Dos S apresentados 

Se referem às pessoas 

Os olhares de cuidados 

Pensando na convivência 

Dos pensamentos ligados

O Seiketsu defende 

A boa manutenção

Seja física ou mental 

Para a melhor condição 

De um trabalho saudável 

O cuidado e a prevenção
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Ao zelo e o entendimento 

Do que é mais pessoal 

Cuidando da nossa mente 

Da forma mais natural 

E assim com tranquilidade 

Num ambiente real 

Shitsuke é o consciente 

Pela autodisciplina 

No que é essencial 

Pelo padrão se destina

E transformando os sensos 

Pra melhorar se combina 

E o programa implantado 

Foi pra equipe manter 

Comprometida com o zelo 

O cuidado e o dever 

De melhorar a gestão 

Em cada dia aprender 

Garantindo eficiência 

Com valor e com verdade 

Em todo laboratório 

Maior produtividade 

Com isso assim compreender 

A gestão de qualidade 
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André Felipe e Marília 

Foram os nossos pioneiros 

Que coordenaram o programa 

Conscientes e certeiros 

Conseguiram implantar 

Envolvendo os companheiros

E os demais bolsistas 

Logo foram inseridos 

Em cada um desses S 

Implantados e vividos 

A mudança foi real 

Em todos os seus sentidos

Utilizar é saber 

Ter uma organização 

Para limpeza e saúde 

Segurança na gestão 

Tendo autodisciplina 

E maior satisfação 

Ao longo dos 15 anos 

O programa 5S vem 

Contribuindo demais 

Para o que melhor convém 

Dinâmica na atividade 

Pra todo mundo fez bem 
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Separando o necessário 

Do que não é mais preciso 

Colocando cada coisa 

No seu lugar de aviso 

Com o bem-estar dos bolsistas 

E isso sem improviso 

Cuidando do ambiente 

Do trabalho e do labor 

Com regras para manter 

Na labuta o esplendor 

Pra enfrentar os percalços 

Com alegria e amor 

Isso mostrando pra todos 

Quanto essa ferramenta 

É importante demais 

E a gente se reinventa 

Aprendendo todo dia 

E a corda não se arrebenta 

Pois seu caminho é traçado 

Com base no entendimento 

Da união, do cuidado 

Do melhor procedimento 

Ser útil é organizar 

Bem melhor o pensamento 
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A limpeza e a higiene 

Com o ambiente e a pessoa 

A mente sempre saudável 

Assim ninguém se magoa 

Técnicos e profissionais 

Numa atividade boa 

Por isso queremos hoje 

Simplesmente agradecer 

A todos e todas aqui 

Que fizeram com prazer 

O programa funcionar 

E cada dia escrever 

A história do LSA 

Que sempre foi de sucesso 

Queremos pois registrar 

Em casa rima do verso 

Pois todo caminho tem 

O seu compasso e processo

André Felipe e Marília 

A nossa admiração 

Elizabeth e Jaqueline 

Nossa eterna gratidão 

Juliana e Luiza 

Fizeram a quarta gestão 
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Nailza Arruda e Sueni

Tiveram um grande papel 

Mitsue Nakazawa

E Bruno o menestrel 

Flávia e também Poliana 

Pra quem eu tiro o chapéu

Robson e Marcus Vinicius 

Edecio e Danúbia Freitas 

Larissa e Iago Silva 

Pelas gestões tão bem feitas 

José Roberto e Rhayssa

Duas pessoas perfeitas

Oucilane e Julliana

Barbara e Nathaly

Fica aqui nossa alegria 

De agradecer e seguir 

Cada um pela gestão 

O nosso eterno sorrir 

Em especial a equipe 

Os técnicos, funcionários 

A toda executiva 

Esses extraordinários 

Parceiros do dia a dia 

Nos trabalhos necessários
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Aos membros efetivos 

Também colaboradores 

Segue aqui nossa poesia 

Pelos seus grandes valores 

São quinze anos de empenho 

Dedicação e amores 

Conosco nessa missão 

De aprender e cuidar 

Vamos certos que podemos 

Ainda mais melhorar 

Evoluindo na vida 

Para aprender, pesquisar

Para um futuro mais justo 

E melhores condições 

O LSA congrega 

Escutando opiniões 

Melhorando o ambiente 

O trabalho e as condições

Parabéns pra todos nós 

Que fazemos o momento 

Debutando o programa 

Melhorando o movimento 

Felicidades a todos 

Por cada bom pensamento
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E para finalizar 

Esse cordel comemora 

O trabalho dessa equipe 

Que na pesquisa vigora 

Saúde a e paz no caminho 

Com Deus e Nossa Senhora

Que os ares sejam de luz

E o amor a nossa bandeira 

Pra fazer mais pelo tempo 

Na pesquisa pioneira 

Uma abraço e a toda equipe 

Nossa emoção verdadeira.

Jucélia Tavares

Marília Silveira 

Danúbia Freitas

Bruna Magnus
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