
Ata  da  oitava  Audiência  Pública  para  o  Desenvolvimento  do  Plano  de
Logística Sustentável da UFF – Campus EEIMVR Volta Redonda – Escola
de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda.

Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e dezessete, às quatorze horas
e vinte minutos, na Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta
Redonda, iniciou-se a oitava 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  fora  da  Sede  da
Universidade; Fala das fundamentações legais do PLS. Explica como o
PLS está sendo desenvolvido na Universidade, fala sobre os diagnósticos
das Pró-Reitorias e também do cronograma do PLS. Comenta sobre a não-
sustentabilidade  do  fluxo  de  informações  em  papel,  e  do  SEI  como
substituto  sustentável  ao  papel.  Lembra  a  todos  do  impacto  que  a
Universidade gera no meio onde está inserida. 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
docente  Newton  Narciso  Pereira  pergunta  como  ficará  a  questão  da
interação entre a UFF e a Fundação Euclides da Cunha após a implantação
do SEI, se ainda será em papel ou se utilizará do Sistema de Informações



Eletrônico,  e  lhe  é  respondido  que  será  através  do  SEI.  O  técnico-
administrativo  Cristiano  Lacerda  de  Oliveira  propõe  que  no  PLS  seja
estabelecido que ações de sustentabilidade sejam realizadas nas próprias
Unidades fora da Sede, sem a necessidade de passarem pela Sede; cita
como exemplo o descarte  de lâmpadas fluorescentes,  que por  hora são
enviadas para a Sede para que a mesma realize seu descarte. Deise então
responde  que  para  facilitar  isso  que  estão  sendo  indicados  os
representantes  das  Unidades  para  com  a  Comissão  Gestora  do  PLS,
facilitando o contato entre a Sede e as Unidades no Interior, e indicando as
ações de sustentabilidade possíveis de serem realizadas nas suas próprias
cidades.  A professora  Jandira  propõe  que  cada  Unidade  proponha  suas
ações focadas para suas necessidades locais, inserindo no PLS as metas
que querem alcançar.  Ainda em sua  fala,  o  sr.  Cristiano pergunta  se  o
Portal Financeiro da Universidade vai continuar funcionando ou se haverá
migração para o SEI; lhe é respondido que provavelmente será migrado
para o SEI, mas que isto ainda não está definido oficialmente. A Diretora
do Instituto,  professora Nadja Valéria Vasconcellos de Avila,  cita que o
portal  tornar-se-á  um sistema  de  compras,  provavelmente  integrado  ao
SEI. Deise então cita que, através do IdUFF, todos terão acesso ao SEI,
dentro das suas permissões. A professora Jandira lembra aos presentes que
as  SIORGS  tem  que  estar  corretos  nas  Unidades  para  o  correto
funcionamento do SEI. O docente Afonso A. C. Peres cita que a ONG
Terra-Cyclo, de São Paulo, funciona fazendo reciclagem de produtos de
marca, tendo um caráter de doação, e sugere que seria interessante que a
UFF estudasse uma parceria com a mesma. Também diz que a professora
Kelly,  da  EEIMVR,  fez  um  mapeamento  de  descartes  e  que  existe  o
projeto  de praticar  reciclagem na  Unidade com a  parceria  de  ONG's  e
cooperativas.  Deise cita exemplos de ações sustentáveis e lembra que é
importante  a  conscientização  da  comunidade  e  a  quantificação  dos
resultados  das  ações  de  sustentabilidade  para  com o meio  ambiente.  A
técnica administrativa Viviane Cecília de Lima Lemos cita a experiência
da Unidade com a eliminação de documentos, na qual contam com a ajuda
do Arquivo Central, porém registra que ainda é necessária a ida deles para
Niterói  para  realizar  esta  ação,  e  sugere  que  isto  passe  a  ser  feito
localmente.  É sugerido então que a SDC envie arquivistas às Unidades
para  fazer  o  levantamento de quais  documentos podem ser  descartados
localmente  e  quais  devem  ser  descartados  com  supervisão  da
Superintendência.  O professor  Newton  Narciso  Pereira  pergunta  se,  no
SEI, haverá prazos para respostas dos Processos Administrativos, e lhe é



respondido que sim. A professora Jandira pergunta se há algum projeto de
redução  de  consumo  na  Unidade,  e  o  técnico-administrativo  Cristiano
Lacerda de Oliveira responde que sim, citando exemplos como a troca de
lâmpadas  convencionais  por  lâmpadas  LED,  dentro  da  capacidade
orçamentária do Instituto; controle de consumo de água e alguns trabalhos
de conscientização sobre o assunto; conscientização sobre a economia de
luz,  mas  ainda  em  fase  embrionária.  A diretora  Nadja  compartilha  a
informação  que  estão  contratando  um  escritório  especializado  para
trabalhar a comunicação interna e a imagem da Unidade, e que também há
um funcionário que realiza o controle das contas,  e através da variação
destas   verifica  possíveis  vazamentos  e  ou  desperdícios  na  Unidade,
possibilitando o controle e ações sobre tais eventos. O professor Newton
pergunta se há, no PLS, algum plano para economia de energia, e lhe é
respondido que sim,  o mesmo está  previsto,  mas que deve-se trabalhar
dentro das possibilidades reais da Instituição. A professora Jandira lembra
que, neste momento, só o planejar já é uma meta, pensando-se no futuro.
O  professor  Newton  sugere  que  abra-se  a  Universidade  para  testes  de
empresas  (a  Meta  Verde),  e  que  depois  da  conclusão  destes  testes  os
equipamentos fiquem como doação para a UFF. A Diretora Nadja pede
novamente a fala, parabenizando a Administração Central da Universidade
Federal Fluminense pela inciativa de trabalhar a sustentabilidade na gestão
da Instituição, e por colocar a Equipe Executora em contato direto com as
Unidades fora da Sede, e reforça que a EEIMVR zela pela conscientização
da Comunidade Acadêmica, tanto na sustentabilidade como no zelo pelo
patrimônio.  Com  isto,  às  dezesseis  horas  e  quarenta  minutos do  dia
primeiro de junho de dois mil e dezessete, a presidente da Comissão PLS
UFF, Deise Faria Nunes, encerrou esta oitava 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.


