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PARTE 1:  EXPEDIENTE
.

A)PRESENTES:

Arquivo Central Eduardo Luiz dos Santos

Biblioteca Central Fábio Jaderson Miguel

Diretoria de Tecnologia da Informação Michelini Lopes da Mota

Diretoria de Tecnologia da Informação Flávio Vieira Pontes

Pró-Reitoria de Ensino Benício José Almeida Ramalho

Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento Sebastião Tavares de Rezende

Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento Ludmila Maria Martins de Oliveira

Seção de Protocolo e Arquivo José Jorge Pacheco

PARTE 2:  INFORMES
.

1. Sebast ião  agradeceu  a  presença  de  todos  e  in formou  que,  como  o  objet ivo  da  Comissão  é
dar  cont inu idade à implantação do  SEI  em out ros  setores da  UFV,  a  sugestão  é de  que se envolva
os  processos  de  pagamento,  de  ass is tênc ia  estudant i l  e  de  estágio  probatór io .  Na  opor tun idade,
so l ic i tou  ao  Beníc io  que  d iscorresse  sobre  a  implantação  e  exper iênc ias  nos  processos
acadêmicos.  Beníc io  in formou  que  o  SEI  está  func ionando  há  um  ano,  contudo,  houve  um  ano  de
preparação,  antes  de  ser  co locado  em  func ionamento,  com  o  t rabalho  p i lo to  e  e laboração  do
Manual  de  Inst rução  de  Procedimentos  Acadêmicos  (MIPA).  Destacou,  a inda,  que  atualmente  são
cerca  de  6.000  processos  t rami tando  pelo  SEI .  Sebast ião  pediu  que,  caso  a  Comissão  or ientasse
a  aquis ição  de  a lgum  equipamento  para  v iab i l izar  a  implantação  do  SEI  em  out ros  setores,  que
f izesse a so l ic i tação até  o f ina l  do mês de ju lho,  em função do encerramento  do exercíc io  f isca l .

PARTE 3:  PAUTA
1.  Est ratég ia  de t rabalho da Comissão de Gestão e Acompanhamento  do SEI  (CGA-SEI)

PARTE 4:  DISCUSSÃO DOS ITENS DA PAUTA
.

I tem 1 Estratég ia de t rabalho  da Comissão de Gestão  e Acompanhamento do  SEI  (CGA-SEI)
Discussão Foram  l idas  as  competências  e  at r ibu ições  da  CGA-SEI  prev is tas  na  Resolução

nº06/2017/CONSU,  destacando o  Ar t .  42,  que  prevê  a rev isão  da  mesma após  6  meses.
Fábio  quest ionou  como  tem  s ido  a  implantação,  em  re lação  às  dúv idas  dos  usuár ios.
Jorge  sa l ientou  que  fa l ta  t re inamento  e  conhecimento  dos  usuár ios,  contudo,  não
houve  mui tos  problemas  ou  questões  não  resolv idas.  O  atendimento  ao  usuár io  é  fe i to
por  meio  do  e-mai l  do  SEI  e  também  pelo  te le fone,  contudo  é  impor tante  pensar  numa
equipe  de  supor te  ao  usuár io .  Eduardo  mencionou  que  o  código  de  c lass i f icação  dos
documentos  não  pode  ser  v isual izado  na  pesquisa  e  demonstrou  preocupação  em
relação  à  dest inação  f ina l  desses  processos,  uma  vez  que,  gera lmente,  não  há  o
descar te /  e l iminação  dos  documentos.  Fábio  corroborou  com  a  preocupação  do
Eduardo  e  quest ionou  a  questão  do  espaço  para  armazenamento  de  toda  essa  míd ia,
a lém  de  backup  em  possíve is  a taques  hacker.  Beníc io  expl icou  que  os  processos
aber tos  no  SEI  se  t ransformam  em  dados  dent ro  de  uma  base  de  dados  e  que  há  uma
ferramenta  de  indexação  que  t rabalha  junto  com  o  s is tema.  Disse,  a inda,  que  ser ia
in teressante  pensar  no  custo  de  uma  in f raest rutura  de  segurança.  A  Comissão  deve
aler tar  a  admin is t ração  da  necess idade  de  invest imento  num reposi tór io .  Fábio  suger iu
que  se  d iv id isse  a  CGA-SEI  em  equipes,  a  exemplo:  segurança  e  implantação/uso.
Jorge  suger iu  que  fosse  aber to  um  processo  para  armazenamento  das  memór ias  de
reunião  e  encaminhamentos  da  Comissão  e  Eduardo  mencionou  o  ATOM,  que  é  um
reposi tór io  de  documentos  e  poder ia  ser  u t i l izado  com esse  f im.  Michel in i  lembrou  que
exis te  uma comissão com a  f ina l idade de atua l izar  os  formulár ios  e  documentos  of ic ia is
da UFV com a nova ident idade v isual .

Encaminha-
mento

1.  As  reuniões  da  CGA-SEI  serão,  in ic ia lmente,  às  qu intas- fe i ras,  às  14h30min,  com
duração máxima de 2h;
2.  As reuniões  serão reg is t radas,  bem como seus encaminhamentos;
3.  A  Resolução  nº06/2017  será  encaminhada  aos  membros  para  le i tura  e  rev isão  do
documento;
4.  A  CGA-SEI  ent rará  em  contato  com  a  DCI  para  atua l izar  os  templates  do  s is tema
com a nova logo.

I tem 2 Próximos setores  a implantar  o  SEI

Discussão Conforme  mencionado  por  Sebast ião,  os  Pró-re i tores  suger i ram  que  os  processos  de
pagamento,  de  ass is tênc ia  estudant i l  e  de  estágio  probatór io  fossem  os  próx imos  a
serem  inc lu ídos  no  SEI ,  contudo  a  Comissão  acredi ta  que  o  t rabalho  por  setor,  e  não
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por  processo,  é  mais  ef ic iente,  a lém  de  causar  mais  impacto  inst i tuc ional ,  economia
f inancei ra ,  e  envolv imento dos serv idores  dos órgãos em implantação.  

Encaminha-
mento

1.  A comissão  encaminhará  aos  pró-re i tores  sugestão  de  implantação  do  SEI  por  setor,
ind icando o in íc io  pe la Di retor ia  de Mater ia l .

I tem 3 Quant i ta t ivo  de economia de papel  com o uso do SEI

Discussão O  chefe  da  Div isão  de  Gerenciamento  de  Resíduos,  Ul isses,  so l ic i tou  a  insta lação  de
um contador  de fo lhas  economizadas  a par t i r  da  implantação do SEI ,  a  f im de  mensurar
o  impacto  ambienta l ,  v incu lando-o  à  ação  inst i tuc ional  em  gestão  de  resíduos.  Beníc io
d isse  que  o  SEI  não  possui  o  concei to  de  páginas  e  Michel in i  suger iu  que  se
est ipu lasse  uma  média  por  t ipo  de  processo.  Jorge  lembrou  que  há  d issemelhança
especia lmente  nos processos de  compra,  que podem ter  de  um a vár ios vo lumes.  

Encaminha-
mento

Não houve.

Encerra-
mento

A reunião  fo i  encerrada às 16h39min.
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