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PARTE 1:  EXPEDIENTE                                                                                                           
.

A)PRESENTES:

Biblioteca Central Fábio Jaderson Miguel

Diretoria de Comunicação Institucional Fernando José Primo do Nascimento

Diretoria de Tecnologia da Informação Michelini Lopes da Mota

Diretoria de Tecnologia da Informação Nilander Ricardo Magalhães de Moraes

Diretoria de Tecnologia da Informação Vinicius Duarte Lopes

Pró-Reitoria de Ensino Benício José Almeida Ramalho

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

Seção de Protocolo e Arquivo José Jorge Pacheco

PARTE 2:  INFORMES
.

1. Eduardo  Luiz  dos  Santos  e  F láv io  Vie i ra  Pontes  just i f icaram  ausência  na  reunião,  em função
de fér ias.

2. Beníc io  in formou  que,  após  13  meses  de  uso  do  s is tema,  o  SEI  apresentou  um  problema  de
sobrecarga  e parou de func ionar.  O problema já  fo i  ident i f icado e será corr ig ido o  quanto antes;

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 Conforme  suger ido  na  reunião  anter ior,  Ludmi la  ent rou  em  contato  com  Renna  Mafra,

d i re tor  da  Di retor ia  de  Comunicação  Inst i tuc ional ,  so l ic i tando  sua  par t ic ipação  na
reunião.  Rennan,  por  sua  vez,  em  função  de  um  compromisso  já  agendado  ind icou
Fernando  Pr imo,  Chefe  da  Div isão  de  Atendimento  ao  Públ ico,  para  par t ic ipar  da
refer ida  Comissão,  uma  vez  que  o  SECOM  é  órgão  v inculado  à  re fer ida  Div isão.  Na
opor tun idade,  Fernando in formou que ex is te  uma Comissão t rabalhando na  atua l ização
do  Manual  de  Redação  da  UFV,  que  dever ia  t rabalhar  em  conformidade  com  o  SEI ,
especia lmente  na  e laboração  dos  formulár ios.  Disse,  a inda,  que  a  Div isão  de  Design
Gráf ico  da  DCI  está  d isponíve l  para  a  atua l ização  e,  ou  e laboração  dos  mesmos,
t rocando  o  brasão  pela  logo  da  UFV,  ent re  out ros.  Jorge  suger iu  que a  implantação  do
SEI  nas  Pró-Rei tor ias  fosse  fe i to  pe las  naturezas,  observando  a  necess idade  de
manutenção  das  mesmas,  uma  vez  que  a lgumas  naturezas  já  foram  ext in tas  ou
desat ivadas.  Sendo  ass im,  a  f im  de  in ic iar  a  implantação  do  SEI  nas  Pró-Rei tor ias  de
Gestão  de  Pessoas  (PGP)  e  de  Pesquisa  e  Pós  Graduação  (PPG),  as  equipes  de
t rabalho  deverão:  i .  Agendar  reunião  no  setor  com  o  serv idor  ind icado  pelo  respect ivo
Pró-Rei tor.  i i .  Coordenar /  or ientar  a  escolha  dos  t ipos  de  processo  e  natureza  que
serão  pr ior idade.  i i i .  Coordenar /  or ientar  o  mapeamento  de  t rami tação  dos  processos
(MIPA).  

Encaminha-
mento

1.  A equipe  1,  coordenada  por  Beníc io ,  ent rará  em  contato  com  Heloísa  na  PPG.  Já  a
equipe  2,  coordenada  por  Fábio,  ent rará  em  contato  com  a  Layse  na  PGP,  para  dar
in íc io  aos t rabalhos.
2.  Os  formulár ios  e  modelos  de  documentos  a  serem  inser idos  no  SEI  deverão  ser
encaminhados ao  e-mai l  comunicar@ufv.br  .
3 .  A  Comissão  prec isará  pensar  numa  forma  de  cadast ro  de  comissões  de  estágio
probatór io  e  s ind icância  na p la taforma SEI .
4.  A próx ima reunião  da Comissão será na pr imei ra  ou segunda semana de agosto.

Encerra-
mento

A reunião fo i  encerrada às 16h15min.
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