Ata da quarta Audiência Pública para o Desenvolvimento do Plano de Logística Sustentável
da UFF – Campus Campos dos Goytacazes – Instituto de Ciências da Sociedade e
Desenvolvimento Regional
Ao oitavo dia do mês de maio de 2017, às dezesseis horas e trinta minutos, deu-se inicio a quarta
Audiência Pública para o Desenvolvimento do Plano de Logística Sustentável da Universidade
Federal Fluminense. Fizeram-se presentes, a equipe executora da do PLS_UFF, a presidente da
Comissão Gestora , Deise Faria Nunes, o professor Cícero Mauro Fialho Rodrigues, 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. Em folha anexa, segue a lista de
presença dos participantes, assinada pelos mesmos. 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 audiência para as manifestações do público presente. O professor Breno
pergunta qual será na prática a abertura de processos e qual será a função dos Protocolos Setoriais, e
Deise responde que os Processos serão informatizados e que pretende-se transformar os atuais
Protocolos em "ilhas de digitalização", dando assim suporte aos usuários do SEI. A servidora
Elizabeth sugere que o treinamento para o SEI seja realizado nas Unidades, e não na Sede, ao
menos para os servidores das Unidades do Interior; também sugere o oferecimento de cursos de
Redação Oficial. Deise então explica que concorda, mas também que os funcionários deveriam
buscar mais os manuais oficiais da Instituição. É citado que as carteirinhas UFF não estão chegando
na Unidade de Campos, e toda a Audiência concorda com este fato. Deise então se compromete a
entrar em contato com o superintendente do STI e explicar a situação a ele. Também é citada a
burocracia exagerada nas fichas que os alunos têm que preencher, e pede-se que isso seja sanado
brevemente. O professor Rodrigo lembra do problema que se enfrenta para conseguir acessar o
sistema da UFF em épocas de muita utilização, e também é elmbrado que o equipamento eletrônico
da Unidade não atende a demanda que existe no Instituto, e que é necessário investimento em novos
equipamentos e instalações. É lembrado que existe um projeto de coleta seletiva no Campus,
desenvolvido por um técnico-administrativo do Instituto, e a servidora Elizabeth frisa que isso é um
importante passo dado pela Unidade. Deise frisa, então, que os processos da Universidade que
foram abertos na versão analógica (papel) serão mantidos assim, não havendo sua digitalização
posterior, e que somente após a implantação definitiva do SEI é que não haverá mais utilização de
papéis nos mesmos. É perguntado se a FEC também participará do SEI, e Deise, por não possuir
certeza da resposta, orienta-os a entrarem em contato com a Superintendente de Documentação.
Com isto, às 18 horas do dia oito de maio de dois mil e dezessete, a presidente da Comissão PLS
UFF, Deise Faria Nunes, encerrou esta quarta 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.

