
Ata da décima primeira  Audiência  Pública  para  o  Desenvolvimento  do
Plano  de  Logística  Sustentável  da  UFF  –  Campus  Nova  Friburgo  –
Instituto de Saúde de Nova Friburgo.

Ao vigésimo primeiro dia do mês de junho de dois mil e dezessete,  às
quatorze horas e vinte minutos, no Instituto de Saúde de Nova Friburgo,
iniciou-se a décima primeira 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. Explica 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. A técnica-administrativa Sabine Ott da
Costa se todos os servidores da UFF terão senha para acessar o SEI na
Unidade, lhe é respondido que as demandas serão enviadas para o SIORG,
e não diretamente para os funcionários, sendo o(s) responsável(eis) pelo
SIORG que deverá(ão) responder as demandas;  além disso,  todos terão
acesso  ao  SEI  via  IDUFF,  porém com níveis  diferentes  de  atribuições
dentro dele. A técnica em arquivos Patrícia Quadros de Lemos pergunta se



os  processos  antigos  serão  digitalizados,  sendo  respondida  com  a
informação  que  isto  seria  inviável.  Também  pergunta  se  o  prazo  para
implantação do SEI na UFF não for cumprido, e foi esclarecido que a UFF
não está trabalhando com esta hipótese. A docente Caroline Fernandes S.
Bottino pergunta como será a inscrição em disciplinas via SEI, e é lhe é
respondido  que  será  dado  treinamento  específico  para  isso.  A técnica-
administrativa Alcione A. Pereira Costa pergunta como será a questão dos
SIORG's nas Coordenações,  e lhe é explicado que as responsabilidades
serão dos Coordenadores. Também cita que, pela sua experiência, é difícil
realizar a criação de SIORG's na UFF, e é comentado que isso se deve às
necessidades da UFF e por determinação do Ministério do Planejamento.
Sabinne Ott da Costa que na Unidade ainda não há divisão de setores, e lhe
é  explicado  que  isto  deve  ser  revisto  junto  à  PROGEPE.  O  técnico-
administrativo Marcelo Sireno pergunta se os documentos anexados terão
autenticação digital, e lhe é dito que isto variará, dependendo do caso. O
técnico-administrativo Adriano Freitas Silva comenta que, de acordo com
sua experiência, processos digitais necessitam de “token” para validação, e
lhe é explicado que isso existirá, mas que na maioria dos casos não será
necessário. A docente Fernanda Volpe de Abreu inicia a apresentação do
projeto Sustenta Vida, desenvolvido por ela e sua equipe da Faculdade de
Odontologia  de Nova Friburgo,  e  também professores  da Faculdade  de
Bio-Medicina e técnicos-administrativos da Unidade. O projeto consiste
em  trabalhar  com  saúde  humana  e  animal,  sempre  envolvendo  a
sustentabilidade  no  processo,  trabalhando  com  a  educação  e  educação
ambiental. Cita a importância desta última e que também é uma exigência
do  MEC.  Diz  também  que  a  Universidade  deve  ser  exemplo  em
sustentabilidade  para  a  sociedade,  e  que  poucos  educadores  estão
engajados nesta missão. Expõe as parcerias desenvolvidas no programa,
que possibilitaram a aquisição de equipamentos para construção de uma
Estação  de  Tratamento  para  a  água  resultante  da  Clínica  Dentária  da
universidade,  com  objetivo  de  retirar  o  mercúrio  da  água,  tornando-a
apropriada para o descarte. A UFF é a única universidade do país a ter essa
iniciativa, atendendo assim, ao Tratado de Minamata. Diz também que o
Campus deseja ter novas práticas sustentáveis, tais como captação de água
da chuva e  reciclagem, e que infelizmente dependem de parcerias  para
conseguir tais coisas por falta de verbas. Também explica que o programa
é dividido em três eixos de ação, que são: 1-Campus verde; 2-Educação
ambiental; 3-atendimento odontológico nas escolas; 4-acompanhamento de
cárie  nas  escolas;  5-bem-estar  animal  em  Nova  Friburgo;  6-Ações



integradas em parasitologia; 7- Reciclatronic (reciclagem de eletrônicos).
Expõe então as atividades desenvolvidas dentro dos eixos. Após isso, o
bolsista Eric Freitas Fernandes abre sua fala sobre o projeto Reciclatronic,
que consiste em desenvolver um aplicativo digital que auxilie as pessoas a
reciclarem seus eletrônicos através de sistemas de pontuação/benefícios,
envolvendo  também  artes  e  cultura.  Envolve  também  conscientização
ambiental para todos os segmentos da sociedade, e cita que em Niterói, no
bairro  do  Engenho  do  Mato,  existe  uma  empresa  que  já  trabalha  com
receptação  de  eletrônicos/pilhas.  Com  isto,  às  dezesseis  horas  e  trinta
minutos do dia quatro 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.


