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PORTARIA N. º 60.083 de 30 de outubro de 2017.

Altera a composição de membros da
Comissão de Acompanhamento do Sistema
Eletrônico
de Informações - SEI, na
Universidade Federal Fluminense.
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, no uso de suas
atribuições legais, estatutárias e regimentais;
Considerando a necessidade de adoção de uma Sistema informatizado que possibilite a
realização do processo administrativo em meio eletrônico, trazendo mais celeridade e eficiência nas
atividades de gestão interna por meio do aperfeiçoamento das atividades realizadas;
Considerando o disposto na Portaria nº 1.042, de 4 de novembro de 2015, no tocante à
implantação e o funcionamento do processo eletrônico no âmbito do Ministério da Educação;
Considerando o disposto no Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, que dispõe
acerca do uso do meio eletrônico para a realização de processo administrativo no âmbito dos órgãos e
entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional;
Considerando a Portaria Interministerial MJ/MP nº 1.677, de 7 de outubro de 2015, que
define os procedimentos gerais para o desenvolvimento das atividades de protocolo no âmbito dos
órgãos e entidades da administração pública federal,
RESOLVE:
Art. 1º. Alterar a composição dos membros da Comissão constituída pela Portaria 58.196, de 23 de
fevereiro de 2017, retificada pela Portaria nº 58.198, de 06 de março de 2017, Seção II, Pág.30, pelos
servidores relacionados no quadro anexo.
Art. 2º. Compor a respectiva Comissão com a incumbência de acompanhar as atividades relativas a
implantação e uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no âmbito da Universidade Federal
Fluminense (UFF).
Art. 3º. Designar os servidores relacionados no quadro anexo para comporem a Comissão, cabendo a
Presidência a DÉBORAH MOTTA AMBINDER DE CARVALHO, SIAPE 308716 e a VicePresidência a HENRIQUE OSWALDO UZEDA PEREIRA DE SOUZA, SIAPE 306763.
Art. 4º. Esta designação não corresponde a função gratificada.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
SIDNEY LUIZ DE MATOS MELLO
Reitor
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