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PARTE 1:  EXPEDIENTE                                                                                                           
.

A)PRESENTES:

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

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 Fábio  Jaderson Miguel  just i f icaram ausência na reunião.
2. Fernando  in formou  que  o  modelo  de  formulár io  env iado  para  a  DCI  está  em  fase  de

elaboração,  pe la  Geruza.  Na  opor tun idade,  so l ic i tou  que  fosse  env iado  um  modelo  de  formulár io
maior,  para  testes especia lmente em re lação ao pos ic ionamento  da marca da UFV.

3. Beníc io  in formou  que  o  problema  mencionado  na  reunião  anter ior  fo i  ident i f icado.  Tratava-se
de  uma  fa lha  na  tecnologia  de  banco  de  dados.  A  a l ternat iva  encontrada  fo i  a  mudança  da
tecnologia.  

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  acordado  na  ú l t ima  reunião,  a  CGA-SEI  se  encontrou  para  dar  in formes

sobre  o  andamento  da  implantação  pelas  Equipes  1  e  2  na  PGP  e  PPG,
respect ivamente.  Beníc io  in formou que fo i  agendada uma reunião  na  PPG, no  in íc io  de
ju lho,  e  as  tarefas  foram  d is t r ibuídas  dent ro  da  própr ia  Pró-re i tor ia .  In formou,  a inda,
que  a  PPG  está  estudando  seus  processos  e  naturezas  que  lhe  cabem,  mas  a  ide ia  é
não  a l terar  o  que  já  é  prat icado  no  SisProcesso.  Dentre  as  co isas  que  a inda  prec isam
ser  def in idas  naquela  Pró-Rei tor ia ,  destacou:  ver i f icar  os  usuár ios  que  ut i l izarão  o
s is tema e  deverão  ser  cadast rados  e  t re inados;  ver i f icar  todas  as  unidades  que devem
ser  cadast radas  e  def in i r  a  s ig la  de  cada  uma  delas;  ident i f icar  os  modelos  de
formulár ios  e  inser i - los  no  SEI .  F ina lmente,  d isse  que  o  prazo  in ic ia l  para  a
implantação  do  Sis tema  fo i  def in ido  pela  própr ia  equipe  da  PPG,  para  o  mês  de
outubro  de  2018.  Michel in i  destacou  a  impor tânc ia  da  implantação  do  SEI  estar  em
consonância  com  o  supor te,  lembrando  da  necess idade  de  pelo  menos  mais  uma
pessoa  nessa  função.  F láv io  suger iu  que  se  t re inasse  uma  pessoa  no  própr io  setor
para  ser  um  supor te  loca l ,  a lém  da  aber tura  do  t re inamento  com  mais  f requência.
Jorge  concordou  com  a  impor tânc ia  do  t re inamento  e  supor te,  que  são  fundamenta is
com a  d isseminação  do  SEI  e  destacou  a  a l ta  ro tat iv idade  de  coordenadores  de  curso,
que  gera  um  t rabalho  de  cadast ramento  e  descadast ramento  de  professores.  F láv io
in formou  que  a  equipe  1  se  reuniu  pe la  pr imei ra  vez,  em  função  do  per íodo  de  fér ias
da  maior ia  dos  membros.  Nesse  encontro  a  equipe  anal isou  os  t ipos  de  processo  e
“naturezas  RH”  e  dec id i ram  agendar  uma  reunião  com  representante  da  PGP  na
próx ima  semana.  F láv io  destacou  que  os  processos  daquela  Pró-re i tor ia  nascem  na
PGP  e  t rami tam  em  toda  a  UFV,  sendo  ass im,  tanto  a  área  técnica  como  acadêmica
estar iam  ut i l izando  o  SEI .  Mais  uma  vez,  mencionou  a  impor tânc ia  do  t re inamento  e
supor te  técnico.  A Comissão  levantou  a lguns  quest ionamentos  que  a inda  prec isam  ser
d iscut idos,  como a  def in ição  dos  usuár ios  com permissão  para  in ic iar  um processo  e  o
t ipo  de  cadast ro  de  usuár ios  externos,  como  as  fundações  de  apoio.  A lém  d isso,
lembrou  que  a  est ratég ia  de  compra,  insta lação  e  conf iguração  dos  equipamentos
scanner  também  prec isa  ser  d iscut ida.  Michel in i  sa l ientou  a  impor tânc ia  da  DTI  estar
envolv ida  nas  reuniões  referentes  ao  SEI  e  Jorge  lembrou  que  o  t re inamento  onl ine
elaborado pela Cead para  ut i l ização do s is tema prec isa  ser  re fe i to .

Encaminha-
mento

1.  A  CGA-SEI  encaminhará  aos  Pró-Rei tores  a  so l ic i tação  de  apoio  técnico  para  a
gestão  do  s is tema.  O  ideal  é  que  pelo  menos  mais  um serv idor  se ja  t re inado  para  essa
função.
2.  No  momento  de  implantação  do  Sis tema,  a  equipe  ind icará  uma  ou  duas  pessoas
para ser  o  supor te  técnico daquele setor.
3 .  No  momento  de  implantação  do  Sis tema,  a  equipe  fará  levantamento  dos
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equipamentos  necessár ios  para  uso  do  SEI .  Ver i f icar  se  a  impressora  mul t i func ional
pode ser  conf igurada para atendimento  das ex igências do s is tema.
4.  Os  formulár ios  e  modelos  a  serem  adequados  devem  ser  encaminhados  à
comunicar@ufv.br  .
5 .  A CGA-SEI  se reuni rá  em duas  semanas,  no d ia  30  de agosto às 16h.

Encerra-
mento

A reunião fo i  encerrada às 10h15min.
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