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Ata de Reunião Extraordinária do Comitê Institucional de 1 

Governança da Universidade Federal de Sergipe. 2 

 3 

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, às quatorze horas, em sala 4 

virtual do google meet, reuniu-se, em caráter extraordinário, o Comitê Institucional de 5 

Governança (CIG) da Universidade Federal de Sergipe, sob a presidência do Reitor, Prof. Dr. 6 

Valter Joviniano de Santana Filho. A reunião foi acompanhada pelos seguintes membros: 7 

Rosalvo Ferreira Santos, Vice-Reitor; José Antônio Barreto Alves, Chefe de Gabinete do 8 

Reitor; Kleber Fernandes de Oliveira, Pró-Reitor de Planejamento; Abel Smith Menezes, Pró-9 

Reitor de Administração; Marcelo Alves Mendes, Pró-Reitor de Assuntos Estudantis; Dilton 10 

Cândido Santos Maynard, Pró-Reitor de Graduação; Thais Ettinger Oliveira Salgado, Pró-11 

Reitora de Gestão de Pessoas; Sueli Maria da Silva Pereira, Pró-Reitora de Extensão; Antônio 12 

Américo Cardoso Junior, Superintendente de Serviços de Infraestrutura; Andrés Ignácio 13 

Martinez Menendez, Superintendente de Tecnologia da Informação e Coordenador do Comitê 14 

de Governança Digital; Fred Amado Martins Alves, Coordenador do Comitê de Gestão do 15 

Programa de Integridade; Marcos Vinícius Nascimento Gonzalez Castaneda, Coordenador do 16 

Comitê de Gestão de Riscos e Controles; Maíra Bittencourt, Coordenadora do Comitê de 17 

Comunicação e Transparência; e por mim, Anicleide Pereira da Silva, que secretariei a reunião. 18 

O Magnífico Reitor iniciou os trabalhos, dando as boas-vindas e agradecendo a todos pela 19 

presença. Em seguida, passou a palavra para o Vice-Reitor, Prof. Rosalvo, Coordenador 20 

Executivo do Comitê, que solicitou a inclusão do ponto de pauta de inserção de uma página 21 

“Transparência” no site; e, a retificação do sétimo ponto de pauta, incluindo a apreciação 22 

também do Tema Central (mote) do PDI. Marcos solicitou a retificação do ponto de pauta seis, 23 

onde se deve constar a apreciação da minuta da “Política” e não do regimento. Pleitos colocados 24 

em votação, foram aprovados por unanimidade. Isso dito, foi apresentada a pauta final da 25 

reunião: 1. Informes; 2. Aprovação das atas (02 pendentes); 3. Utilização de apoio tecnológico 26 

para as pró-reitorias (demandado pelo STI). 4. Utilização da URA na telefonia da UFS 27 

(demandado pelo STI); 5. Normas para utilização de telefonia móvel institucional (demandado 28 

pelo STI); 6. Apreciação da minuta de Resolução da Política de Gestão de Riscos e Controles 29 

da UFS; 7. Definição do Tema Central (mote) do PDI 2021-2025 e dos Valores da instituição; 30 

e, 8. Criação da página institucional “Transparência”. Deliberações: 1. Informes: Prof. Valter 31 

informou que a universidade recebeu autorização do MEC com códigos de vagas para o 32 

provimento de docentes; que já iniciaram os encaminhamentos de discussão com a Progep e 33 

em breve com a Prograd e Proplan, para elaboração de uma matriz de distribuição que alcance 34 

as maiores necessidades departamentais, mas também com ganhos efetivos institucionais, 35 

através de análise com o banco de professor equivalente, de forma a criar critérios objetivos 36 

nessas distribuições. 2. Aprovação das atas (02 pendentes): Prof. Valter apresentou as atas 37 

das reuniões extraordinárias realizadas em 15 e 29 de março de 2021, enviadas com a 38 

convocação, e questionou se haveria alguma manifestação ou consideração no tocante a elas. 39 

Prof. Marcelo solicitou a correção do seu nome na ata do dia 29. Não havendo mais nenhuma 40 

manifestação, passou-se à aprovação das atas, que se deu por unanimidade. 3. Utilização de 41 

apoio tecnológico para as pró-reitorias (demandado pelo STI): Prof. Andrés apresentou o 42 
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plano de automatização dos atendimentos da UFS através de um sistema de gerenciamento 43 

HopChat. Explicou que a proposta do sistema poderá ocorrer de duas maneiras: (1) atendimento 44 

por mensagens padrões pré-definidas via whatsapp; ou, (2) via atendimento por telefone e, neste 45 

caso, será preciso atendente no horário divulgado e treinamento. Destacou a importância de 46 

aprovação de apenas um destes métodos para implantar como padrão. Prof. Dilton explanou 47 

sobre a boa experiência da Prograd com o uso do atendimento eletrônico via whatsapp. Fred 48 

destacou alguns cuidados importantes, considerando que o atendimento eletrônico gera a 49 

gravação de históricos como registro de segurança. Após o debate iniciado, o Prof. Valter 50 

propôs como encaminhamento que os Profs. Andrés e Maíra discutam associar este sistema 51 

com as Políticas de Comunicação e de TI, em fase de elaboração; assim como a criação de um 52 

canal de informações regulares a comunidade, a exemplo do “Fala Diretor” realizado pelo prof. 53 

Marcelo no Campus Itabaiana; que o Prof. Rosalvo conduza estes encaminhamentos entre os 54 

Comitês de Governança Digital e de Comunicação e Transparência; e, que estes 55 

encaminhamentos finais sejam deliberados na reunião ordinária deste comitê. Todos 56 

concordaram com a proposta de encaminhamento. 4. Utilização da URA na telefonia da UFS 57 

(demandado pelo STI): Prof. Andrés explicou que atualmente a UFS conta com uma 58 

telefonista atuando em seu quadro de servidores e que realiza este serviço no ramal geral; que 59 

ela deverá se aposentar no final deste ano; e, que este cargo e serviço já foram extintos. Logo, 60 

para suprir esta demanda, apresenta como proposta a implantação de um sistema para 61 

atendimento automático (URA) de ligações telefônicas e que será preciso que todas as unidades 62 

centrais validem nesta proposta o setor e ramal designado. O Prof. Valter solicitou o 63 

encaminhamento da validação dos setores e ramais via memorando. Após os debates, a 64 

implantação do sistema URA foi aprovada por unanimidade. 5. Normas para utilização de 65 

telefonia móvel institucional (demandado pelo STI): Prof. Valter explicou que esta pauta 66 

será retirada e encaminhada para discussão no Comitê de Governança Digital, conforme 67 

deliberação prévia com os Profs. Rosalvo e Andrés. 6. Apreciação da minuta de Resolução 68 

da Política de Gestão de Riscos e Controles da UFS: Marcos apresentou a minuta, 69 

previamente encaminhada a todos, a ser deliberada para encaminhamento ao CONSU. Após 70 

breve explicação de cada artigo da resolução, com apontamentos de algumas alterações 71 

discutidas previamente com o Prof. Rosalvo, os debates foram abertos. Colocada em votação 72 

pelo Prof. Valter, a minuta da resolução foi aprovada por unanimidade. 7. Definição do Tema 73 

Central (mote) do PDI 2021-2025 e dos Valores da instituição: Prof. Rosalvo explicou a 74 

importância da definição de um tema central para nortear a filosofia do PDI; que a proposta 75 

apresentada - “Inovação e inserção social, com qualidade acadêmica” - foi discutida e aprovada 76 

em reunião do GT. Prof. Valter abriu os debates e Prof. Marcelo sugeriu “Democratização do 77 

ensino superior, com qualidade acadêmica”. Ao final das discussões, a proposta do GT foi 78 

aprovada por unanimidade. Em relação aos “Valores”, Prof. Rosalvo explicou que não existe 79 

uma definição dos valores da UFS em nenhum documento oficial, como ocorre com a missão 80 

e visão, por isso é importante defini-los no PDI; e que a proposta enviada previamente foi 81 

discutida em reunião do GT. Prof. Valter abriu os debates e ao final foi aprovado por todos 82 

como encaminhamento: a discussão entre os Comitês de Integridade e Comunicação sobre a 83 

proposta e estratégia de consulta à comunidade acadêmica, para apresentação e apreciação na 84 
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próxima reunião do CIG. 8. Criação da página institucional “Transparência”: Prof. Rosalvo 85 

explicou que fez a solicitação ao STI e DECAV para criação de uma página no site da UFS 86 

denominada “Transparência”, que se faz importante para divulgação de documentos de 87 

prestação de contas e demais informações importantes relacionadas ao tema, atendendo assim 88 

aos órgãos de controle e ao fácil acesso da comunidade. Após o fechamento das pautas, Prof. 89 

Rosalvo solicitou como encaminhamento para próxima reunião: a revogação das Resoluções 90 

Propositivas 1 e 2 deste comitê, assim como as respectivas Portarias do GR nº 312/2021 e 91 

270/2021; em decorrência dos novos direcionados encaminhados por este comitê aos assuntos 92 

relacionados nessas normativas internas. Nada mais havendo a tratar, agradeceu-se o 93 

comparecimento de todos, declarando-se encerrada a reunião, e eu, Anicleide Pereira da Silva, 94 

para constar, lavrei a presente ata, que, achada conforme, será enviada a todos os membros do 95 

comitê para leitura e aprovação na próxima reunião. Cidade Universitária “Prof. José Aloísio 96 

de Campos”, 19 de abril de 2021. 97 

Aprovada em: 21/05/2021. 98 


