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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 Flávio Vieira Pontes

Diretoria de Tecnologia da Informação Michelini Lopes da Mota

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. Jorge  In formou  que  f ina l izou  o  t re inamento  para  ut i l ização  do  SEI  nos  t rês  campi  da  UFV,
inc lu indo  o Cepet .  Contudo,  as  pessoas estão encontrando a l ternat ivas para cont inuar  u t i l izando o
SisProcesso,  como a aber tura indevida  de processos com a natureza  “Outros” .  

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 Fláv io  in formou  que  fo i  f ina l izado  o  cadast ro  de  70  t ipos  de  processos  no  SEI ,  todos

re lac ionados  à  gestão  de  pessoas.  In formou,  a inda,  que,  por  ser  a  pr imei ra  área
admin is t ra t iva  implantada,  mui tas  pecul iar idades  foram  encontradas,  como  a
necess idade  de  inc lusão ou  adaptação  de  novas  naturezas  de  processo,  d i ferentes  das
que  já  ex is tem  no  SisProcesso.  A lém  d isso,  in formou  que  os  d iagramas  e  f luxos  de
processos  da  PGP  f icaram  inser idos  no  própr io  SEI ,  na  fer ramenta  “Base  de
conhecimento” .  Beníc io  levantou  a  necess idade  de  se  padronizar  a  d isponib i l ização
desses  f luxos,  uma  vez  que  os  processos  acadêmicos  estão  em  páginas  na  in ternet ,
independentes  do  SEI .  A lém  d isso,  lembrou  da  necess idade  de  padronizar,  nos  moldes
da  UFV,  a  página  www.sei .u fv.br  ,  in ic ia lmente  cr iada  pela  Coordenador ia  de  Educação
Aber ta  e  a  Dis tânc ia  (Cead) .  F láv io  a inda  re la tou  que  o  f luxo  de  processos  da  área
acadêmica  é  d i ferente  da  área  admin is t ra t iva  e  que  fo i  suger ido  pela  PGP  a  não
vinculação  dos  processos  ao  expediente.  Dessa  forma,  os  processos  poder iam  ser
encaminhados  d i re tamente  aos  setores  da  PGP,  sem  passar  pe la  secretar ia .  Jorge
complementou  que  há  necess idade  de  so l tar  uma  nota  de  esc larec imento,  in formando
todos  os  setores  da  PGP  e  este  procedimento.  Os  presentes  mani festaram  mais  essa
necess idade  de  padronização,  uma  vez  que  se  for  o  procedimento  a  ser  adotado,  deve
ser  un i forme,  em  todas  as  unidades  admin is t ra t ivas.  Ludmi la  in formou  que  há
s ina l ização  da  cr iação  do  escr i tór io  de  pro je tos,  como  já  mencionado  pela  Comissão,
que  abranger ia  a  gestão  do  SEI  e  poder ia  amadurecer,  com  mais  propr iedade,  ta is
procedimentos.  Por  f im,  fo i  re la tado que fa l tam somente  23 naturezas  de  processo para
inser i r  no  SEI ,  dent re  e las,  que  abrangem  a  Di retor ia  F inancei ra ,  a  Di retor ia  de
Mater ia l  e  os processos  de Sind icância.  

Encaminha-
mento

1  –  A subcomissão  que  está  t rabalhando  na  implantação  do  SEI  na  PGP or ientará  aos
serv idores  do  setor  que  não  devolvam  os  processos  encaminhados  à  secretar ia  ou
expediente,  a té  que o procedimento se ja  d iscut ido e padronizado.
2  –  Ludmi la  fará  uma  sol ic i tação de  adaptação da  página  do  SEI ,  a  f im de  que f ique  de
acordo com as demais  páginas v inculadas à UFV na  web.  
3  –  A  comissão  do  SEI  fará  uma  proposta  de  capaci tação  para  melhor  u t i l izar  o
s is tema,  inc lus ive in teragindo com out ras inst i tu ições que já  o  ut i l izam há mais  tempo.
4 –  A subcomissão que t rabalhou os  processos  da Pós-graduação in ic iará  o  t rabalho  na
Diretor ia  F inancei ra .

Encerra-
mento

A reunião fo i  encerrada às 16h20min.

Elaboração: LMMO/ UFV / PPO

http://www.sei.ufv.br/

