
Ata  da  quinta  Audiência  Pública  para  o  Desenvolvimento  do  Plano  de
Logística  Sustentável  da UFF – Campus Angra dos Reis  – Instituto de
Educação de Angra dos Reis.

Ao  décimo  primeiro  dia  do  mês  de  maio  de  dois  mil  e  dezessete,  às
quatorze horas, no Instituto de Educação de Angra dos Reis, iniciou-se a
quinta Audiência Pública para o Desenvolvimento do Plano de Logística
Sustentável  da  UFF.  Fizeram-se  presentes  a  equipe  executora  do
PLS_UFF,  a  presidente  da  Comissão  Gestora,  Deise  Faria  Nunes,  a
professora Jandira Souza Thompsom Motta, Assistente de Interiorização
do Gabinete do Reitor e representante da Comissão para implantação do
Sistema  Eletrônico  de  Informação  -  SEI  -  na  UFF,  o  secretário  da
Comissão Gestora do PLS – UFF, Carlos Henrique Rodrigues Coutinho, e
a  bolsista  Luciana  Ribeiro  Lopes;  Na  audiência,  fizeram-se  presentes
docentes,  discentes  e  técnicos  administrativos,  conforme  registrado  em
lista de presença, que segue anexada a esta ata. A presidente da Comissão
Gestora,  Deise  Faria  Nunes,  inicia  a  Audiência  apresentando  a  equipe
executora  do  evento  e  pedindo  para  os  participantes  apresentarem-se.
Explica então o que é um PLS e como se deu a iniciativa de conversar com
o  público,  incluindo  as  Unidades  do  interior;  Fala  também do  site  da
sustentabilidade  na UFF,  e  das fundamentações  legais  do PLS.  Explica
também como o PLS está sendo desenvolvido na Universidade, fala sobre
os  diagnósticos  das  Pró-Reitorias  e  também  do  cronograma  do  PLS.
Encerra sua apresentação passando os contatos da Comissão e pedindo que
o  diretor  indique  um representante  da  Unidade  junto  a  equipe  PLS.  A
professora Jandira inicia sua fala, apresentando o SEI e as vantagens da
sua utilização, fundamentação Legal e também dos prazos para completa
implantação  do  mesmo em toda  a  UFF.  Fala  dos  Setores  participantes
nesta implantação e suas atribuições, bem como da importância dele na
Universidade, em especial nas Unidades Fora de Sede. Encerra sua fala
informando quais os endereços e formas de contato com a equipe Sei!.
Pede também ao diretor a indicação de um representante da Unidade para
com a equipe SEI. Deise então abre a audiência para as manifestações do
público  presente.  O  diretor  da  Unidade,  professor  Augusto  César
Gonçalves e Lima, expõe que a internet do campus é muito precária e que
não há scanners na Unidade. Professora Jandira responde que já existe um
o STI está  atento a isso,  e  fala  também da proposta  de transformar os
Protocolos  Setoriais  em “ilhas  de digitalização”.  Levantou-se  a  questão
dos processos de redistribuição serem muito vagarosos na Universidade, e



se  eles  serão colocados nos testes  pilotos do SEI.  A professora Jandira
responde que provavelmente isso acontecerá no futuro. A servidora Márcia
comenta que o SEI terá impacto parecido com o da implantação do IDUFF.
É perguntado sobre como o IEAR pode auxiliar na construção do PLS, e
com o mesmo tratará  do assunto  gestão  de resíduos,  e  Deise  responde
contando o que já é feito na Instituição sobre sustentabilidade, e que o PLS
está  sendo  construído  com  as  experiências  e  sugestões  dadas  pela
Comunidade  Acadêmica.  O  professor  Augusto  César  pergunta  sobre  a
questão  dos computadores  inutilizados,  pois  na percepção dele  não são
reutilizados de forma correta, e que na verdade seria errado reaproveitar as
peças dessas máquinas. Deise responde que vê isso de forma positiva, e
que  é  uma  boa  prática  de  sustentabilidade.  Cita-se  então  a  questão  da
proibição de venda dos materiais retirados da UFF, e Deise responde que
esses  materiais  podem  ser  usados  em  outras  Unidades.  O  professor
Anderson Sato pergunta se haverá verba para o incentivo à aplicação do
PLS, sendo respondido por Deise que a previsão de verba faz parte do
PLS, mas que nem sempre esta verba está disponível. Reforça que é muito
importante a participação de todos na construção e aplicação do Plano, e
aproveita para falar da Rede de Educação da PROGRAD e sua atuação
futura  junto  ao  PLS.  Pergunta  também sobre  o  cronograma do PLS,  e
sobre qual seria a função do representante da Unidade no PLS, obtendo
como  resposta  a  previsão  do  cronograma  e  a  explicação  de  que  o
representante servirá para manter o diálogo entre as Unidades do interior e
a sede, além de  para participar de reuniões quando requisitado. A aluna
Thamara  questiona  se  já  pensou-se  no reaproveitamento  das  fotocópias
produzidas na Universidade, e Deise responde que uma ação sustentável
nesse quesito seria passar-se a utilizar os meios digitais em vez de papel,
nas cópias,  e quando o uso do papel for indispensável,  que se descarte
corretamente,  separando-o  para  reciclagem.  Professora  Jandira  dá
sugestões sobre práticas de sustentabilidade, orientando que também sejam
educativas  para  os  alunos.  Deise  então  sugere  que  a  Unidade  faça  um
levantamento sobre a sustentabilidade no Instituto. Com isto, às dezesseis
horas e  trinta  minutos do dia  onze de maio de dois  mil  e  dezessete,  a
presidente  da  Comissão  PLS  UFF,  Deise  Faria  Nunes,  encerrou  esta
terceira  Audiência  Pública  de  cujos  trabalhos  eu,  Carlos  Henrique
Rodrigues Coutinho, secretário da Comissão Gestora do PLS UFF, lavrei a
presente  ata  que,  depois  de  aprovada,  vai  assinada  por  mim  e  pela
Presidência.


