
Ata  da  sexta  Audiência  Pública  para  o  Desenvolvimento  do  Plano  de
Logística Sustentável da UFF – Campus Petrópolis – Escola de Engenharia
de Petrópolis.

Ao décimo oitavo dia do mês de maio de dois mil e dezessete, às onze
horas, na Escola de Engenharia de Petrópolis, iniciou-se a sexta Audiência
Pública  para  o  Desenvolvimento  do  Plano  de  Logística  Sustentável  da
UFF. Fizeram-se presentes, na equipe executora da Audiência, a presidente
da Comissão Gestora do PLS UFF, 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 reunião é iniciada com a fala da diretora do
Instituto, professora Marcelle de Sá, que apresenta ao público a proposta
da Audiência e apresenta a equipe executora. Frisa a importância da vinda
da  equipe  à  Unidade  fora  da  sede,  e  de  como  isso  acrescenta  a  toda
comunidade acadêmica em Petrópolis. Apresenta alguns participantes da
Audiência, como o Chefe de Departamento, o Coordenador de Curso, os
técnicos administrativos e alguns discentes, que compareceram em grande
quantidade, inclusive com representantes do Diretório Acadêmico. Deise
inicia sua fala apresentando a equipe e explicando 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.  Explica  a  fundamentação
Legal  para  a  construção  do  PLS  e  de  como  a  mudança  na  legislação
possibilitou a inclusão da sustentabilidade nas compras públicas. 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. Também fala da
importância da correta Lotação dos servidores para o funcionamento do



SEI.  Explica  sobre  a  capacitação  SEI  que  será  aplicada  para  todas  as
Unidades, e como isso deverá ser feito. 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 a equipe SEI.
Deise então abre a audiência para as manifestações do público presente. O
discente  Henrique  pergunta  se  o  SEI  é  só  um  projeto  ou  se  será  um
software, e a professora Jandira responde que é um projeto permanente, e
que  está  em  desenvolvimento  para  adequar-se  à  UFF,  e  Deise
complementa falando da experiência já obtida no Gabinete do Reitor, e que
haverá permissões específicas para cada atribuição do usuário. O discente
Alexandre pergunta se a inscrição para programas de bolsas também será
via SEI, e Deise responde que sim, e a professora Jandira complementa
dizendo  que  apenas  para  as  bolsas  oferecidas  pela  UFF.  Fábio  cita  os
ataques  digitais  ocorridos  recentemente,  e  pergunta  se  já  há  prevenção
quanto a  essa  possibilidade,  e  a professora  Jandira  cita  que o STI está
preparado  para  tal  coisa,  e  que  constantemente  há  tentativas  que  são
combatidas. Deise fala da experiência prática do Gabinete, e que o STI
possui  o  backup  de  tudo.  A Diretora  Marcelle  parabeniza  a  ação  da
Administração  Central  em  aplicar  essas  mudanças,  e  diz  o  quão  será
excelente  para  dar  agilidade  e  sustentabilidade  na  gestão,  além  da
transparência  que dará aos processos.  O discente Hugo inquire  como o
sistema de bolsas poderá ser otimizado através do SEI, e como os alunos
podem ajudar  na construção do mesmo.  Deise  pede para ele  entrar  em
contato com o Superintendente do STI, que é a pessoa mais indicada para
responder tal pergunta. O professor Aníbal fala sobre o PLS, e conta as
diversas iniciativas já feitas pela UFF em Petrópolis, e realiza uma breve
apresentação sobre isso. Mostra o programa A3P, e como ele é empregado
na gestão de resíduos no campus Petrópolis. Mostra o que é o conceito de
logística  reversa,  e  os  pontos de possível  insucesso para  sua aplicação.
Apresenta  o  Programa  de  Resíduos  nas  Cidades  Serranas,  e  propõe  a
aplicação  do  conceito  de  ciclo  de  vida  de  produtos  nas  compras  da
Universidade. Os discentes envolvidos no projeto apresentam os estudos
que  eles  desenvolvem na  área  de  capacidade  de  estocagem de  lixo  no
aterro  de  Petrópolis,  Deise  pergunta  se  o  grupo  poderia  realizar
levantamento parecido mas para calcular o que é produzido de resíduos na
Universidade, obtendo resposta positiva do professor Aníbal. A professora
Marcelle cita a importância da UFF em Petrópolis estar em sintonia com o
governo  local  para  realizar  as  práticas  de  sustentabilidade.  O professor
Moacir apresenta o curso de Engenharia de Produção em Petrópolis dentro



do contexto da sustentabilidade, contando que um dos objetivos iniciais do
curso era a integração com a área ao redor. Diz que é um curso que nasce
de um desafio, que é o de capacitar o engenheiro para lidar com problemas
da engenharia dentro de um enfoque sistêmico, o que é vital para a prática
da sustentabilidade, mudando hábitos e criando desde já uma cultura de
sustentabilidade  na  Unidade.  Cita  também  a  metodologia  de  ensino
baseada em projetos, e como isso é interessante para a sustentabilidade.
Conta  que  há  um convênio  entre  a  empresa  GE em Petrópolis,  que  já
possui o a cultura da sustentabilidade, e a UFF, e se diz empolgado com a
criação do PLS UFF. Coloca-se  à disposição para  auxiliar  nesta  tarefa.
Aproveita e mostra a todos a grade curricular do curso de Engenharia de
Produção em Petrópolis e como o tema sustentabilidade perpassa todo ele,
orientando-o. Deise pede que os docentes entrem em contato com a Rede
de  Educação  da  PROGRAD  para  auxiliar  a  mesma  na  difusão  da
sustentabilidade  com  as  experiências  que  esta  Unidade  já  possui.  A
professora Marcelle fala das iniciativas criadas no campus de Petrópolis,
citando o exemplo das propostas para o campus feitas por alunos na área
de sustentabilidade, surgidas na aplicação de uma disciplina em 2016. A
equipe do Diretório Acadêmico inicia sua fala mostrando o projeto, em
estudo, para a realização de mutirões de consertos na Unidade. Falam dos
painéis  pintados  nas  rampas  da  Unidade,  pensados  para  ajudar  na
conscientização  da  sustentabilidade,  e  da  preocupação,  por  parte  da
comunidade  acadêmica  local,  com  a  preservação  do  patrimônio,  e  do
empenho do DA em fazer isso acontecer. Falam da vontade de realizar a
campanha do agasalho durante a calourada do Curso, e da realização da
distribuição de alimentos para pessoas carentes (panelaço), e também do
trabalho de conscientização realizado pelos veteranos durante a calourada,
com apoio do Coordenador do Curso. Deise fala de como ficou admirada
com o Curso,  a  Unidade e  os  membros  da  comunidade acadêmica  em
Petrópolis, parabenizando a maturidade dos mesmos e suas ações na área
da sustentabilidade. Agradece o excelente acolhimento que todos deram à
equipe e ao assunto, e incita-os a continuarem agindo assim. Professora
Jandira sugere que na descrição das ações do PLS sejam incluídas as ações
realizadas  nos  campi  fora  da  sede,  em especial  o  projeto  desenvolvido
pelos discentes de Petrópolis. O aluno Henrique, do DA, sugere que os
alunos  sejam utilizados  para  ajudar  na  sensibilização  de  outros  alunos.
Deise  encerra  a  reunião  pedindo  a  indicação  de  um  representante  da
Unidade para o PLS. Com isto, às 13 horas e 30 minutos do dia dezoito de
maio de dois mil e dezessete,  a presidente da Comissão PLS UFF, Deise



Faria Nunes, encerrou esta segunda 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.


