Ata da segunda Audiência Pública para o Desenvolvimento do Plano de
Logística Sustentável da UFF – Campus Rio das Ostras – Instituto de
Humanidades e Saúde.
Ao quarto dia do mês de maio de dois mil e dezessete, às onze horas, no
Instituto de Humanidades e Saúde da UFF em Rio das Ostras - IHS,
iniciou-se a terceira 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 Motta, assistente do Reitor par
interiorização 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 os técnicos
administrativos Delma Silveira do Nascimento, Gleiciene Gomes de
Araújo, Michelli Cristiane da Luz Campos, os docentes Irene Bulcão,
Maria da Anunciação Silva, Vanessa End de Oliveira, Pedro Paulo Pires
dos Santos, Bruno Lessa Saldanha Xavier, e o diretor do Instituto de
Humanidades e Saúde, Bruno Félix Patrício. 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 nas 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, do projeto da Rede Educacional
(PROGRAD) e da proposta do PLS trabalhar em conjunto com a mesma, 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 diretor da Unidade,
professor Bruno Félix Patrício, expõe duas demandas das Unidades no

interior: a velocidade da internet, que é muito lenta e ineficiente, e a falta
de scanners nessas Unidades. Professora Jandira responde então que já
existe um estudo do STI para solucionar estes problemas, e fala também da
proposta de transformar os Protocolos Setoriais em “ilhas de
digitalização”. A professora Sandra sugere que nos treinamentos do Sei!
Seja inserida a explicação sobre os serviços de correios da Universidade,
para os serviços que não poderão ser realizados por meio digital. O
professor Bruno explica que a servidora Telma prontificou-se para ser a
representante da Unidade no Treinamento Sei!. A professora Sandra então
cita que os projetos sobre impacto ambiental da Unidade já foram feitos no
passado. O professor Bruno lembra que a utilização de papéis também
impacta devido ao transporte até a Sede e o tempo que isso demanda desde
o Interior. Sandra então compartilha das suas práticas de sustentabilidade
no dia a dia dentro da Instituição, e como ela já dissemina isso com os
colegas. Com isto, às 13 horas e trinta minutos 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, secretariando os
trabalhos, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, vai assinada por
mim e pela Presidência.

