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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INSTITUCIONAL DE GOVERNANÇA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2021. 
 

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta 1 

minutos, reuniram-se, em caráter ordinário, na sala virtual meet.google.com/hnf-uush-ttq 2 

da plataforma Google Meet, considerando o estado de emergência na saúde pública em 3 

decorrência da pandemia pela Covid-19 e com base na Instrução Normativa nº 4 

04/2020/GR, a qual orienta sobre os procedimentos relativos ao trabalho remoto no 5 

âmbito da UFS; os seguintes membros do Comitê Institucional de Governança (CIG) da 6 

Universidade Federal de Sergipe (UFS): Valter Joviniano de Santana Filho, Reitor; Rosalvo 7 

Ferreira Santos, Vice-Reitor; Kleber Fernandes de Oliveira, Pró-Reitor de Planejamento; 8 

Abel Smith Menezes, Pró-Reitor de Administração; Thais Ettinger Oliveira Salgado, Pró-9 

Reitora de Gestão de Pessoas; Dilton Cândido Santos Maynard, Pró-Reitor de Graduação; 10 

Lucindo José Quintans Junior, Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa; Sueli Maria da Silva 11 

Pereira, Pró-Reitora de Extensão e Assuntos Comunitários; Marcelo Alves Mendes, Pró-12 

Reitor de Assuntos Estudantis; Andrés Ignácio Martinez Menéndez, Superintendente de 13 

Tecnologia da Informação e Coordenador do Comitê de Governança Digital. Participaram 14 

também da reunião o Coordenador da Auditoria Interna, André Luís Oliveira Feitosa; a 15 

Coordenadora do Comitê de Comunicação e Transparência, Maíra Carneiro Bittencourt 16 

Maia; o Coordenador do Comitê de Gestão do Programa de Integridade, Fred Amado 17 

Martins Alves; o Coordenador do Comitê de Gestão de Riscos e Controles, Marcos Vinícius 18 

Nascimento Gonzalez Castaneda. Em pauta os seguintes itens: 1. Informes; 2. Aprovação 19 

das atas das reuniões dos dias 29.10.2020, 19.04.2021 e 03.05.2021; 3. Políticas de 20 

Governança. 3.1. Informes sobre a elaboração das políticas de Governança Digital e de 21 

Comunicação e Transparência. 3.2. Discussão e aprovação da Política de Integridade; 4. 22 

Definição do apetite a riscos da Instituição; 5. Apreciação e aprovação dos valores 23 

institucionais; 6. Apresentação da metodologia e estrutura do PDI e aprovação das 24 

Comissões Geral e Executiva; 7. Aprovação da Instrução Normativa relativa ao uso de 25 

telefonia móvel; 8. O que ocorrer. Incialmente a reunião foi presidida pelo Vice-Reitor e 26 

Coordenador Executivo do CIG, Rosalvo Ferreira Santos. Deu-se início aos trabalhos. 1. 27 

Informes. O presidente da reunião comunicou que foi criada a Secretaria de Governança 28 

e solicitou que sugestões de ponto de pauta e pedidos de esclarecimentos referentes às 29 

reuniões do CIG sejam agora encaminhados para o e-mail institucional 30 

sec.gov@academico.ufs.br. Na sequência, esclareceu que a reunião do Conselho Superior 31 

(CONSU), agendada para o próximo dia vinte e quatro de maio, foi suspensa a fim de que 32 

as propostas de política de integridade e de política de riscos e controles sejam melhor 33 

apreciadas pelo parecerista. Em seguida, o Pró-Reitor de Assuntos Estudantis informou 34 

que está trabalhando, em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, na elaboração  35 
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do Edital do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Aprendizagem Profissional 36 

(Prodap). Além disso, sugeriu que posteriormente sejam discutidos por este colegiado 37 

quais procedimentos deverão ser  adotados no processo de devolução dos equipamentos 38 

adquiridos pelo plano de ação de inclusão digital. E, por fim, demonstrou preocupação 39 

com os planos de ação das pró-reitorias, tendo em vista o contingenciamento de 13,8% 40 

dos recursos aprovados, e com os editais de avaliação socioeconômica para utilização dos 41 

recursos do Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes). Na sequência, a Pró-Reitora 42 

de Extensão e Assuntos Comunitários informou que a UFS recebeu a visita de auditores da 43 

Controladoria Geral da União (CGU) para fazer um primeiro diagnóstico da gestão de riscos 44 

das atividades-fim da Universidade. Já o Coordenador do Comitê de Gestão de Riscos e 45 

Controles alertou para o prazo de preenchimento do questionário de avaliação de 46 

governança do TCU, encaminhado por memorando eletrônico aos gestores da UFS.  2. 47 

Aprovação das atas das reuniões dos dias 29.10.2020, 19.04.2021 e 03.05.2021. O 48 

presidente colocou em discussão as atas em questão. A professora Sueli Maria da Silva 49 

Pereira solicitou que o nome dela fosse incluído nas atas de abril e maio de dois mil e vinte 50 

e um. Não havendo nenhuma outra manifestação, foram submetidas a votação e 51 

aprovadas por unanimidade. 3. Políticas de Governança. 3.1. Informes sobre a elaboração 52 

das políticas de Governança Digital e de Comunicação e Transparência. 3.2. Discussão e 53 

aprovação da Política de Integridade. 3.1. Foi informado que as políticas estão em 54 

elaboração e que o tema será retomado em reuniões posteriores. 3.2. Em relação à Política 55 

de Integridade, a minuta foi apreciada pelos presentes e, após ampla discussão e sugestões 56 

de aperfeiçoamento ao texto, aprovou-se o texto para envio ao Conselho Superior 57 

(CONSU) da UFS. Em seguida, os professores Marcelo Alves Mendes e Rosalvo Ferreira 58 

Santos sugeriram que seja realizado o trabalho de unir as políticas de integridade e de 59 

riscos e controles em uma mesma minuta de Resolução, bem como as políticas de 60 

governança digital e de comunicação e transparência, tendo em vista as respectivas 61 

proximidades entre os temas, a fim de que sejam submetidas à apreciação do CONSU. 4. 62 

Definição do apetite a riscos da Instituição. O Magnífico Reitor passou a presidir a reunião. 63 

Após considerações diversas, foi estabelecido como Baixo/Médio o apetite a riscos da 64 

Universidade, conforme orientações dos órgãos de controle. 5. Apreciação e aprovação 65 

dos valores institucionais. Foram aprovados por unanimidade os seguintes valores: 66 

Sustentabilidade, Excelência, Respeito, Valorização das Pessoas, Integração e Resiliência, 67 

todos alinhados ao propósito institucional de Servir. Na ocasião, foi ressaltada a 68 

importância das unidades de gestão da UFS incorporarem a identidade institucional da 69 

Universidade (missão, visão e valores) e pensarem em estabelecer apenas objetivos 70 

próprios. 6. Apresentação da metodologia e estrutura do PDI e aprovação das comissões 71 

geral e executiva.  O professor Kleber Fernandes de Oliveira apresentou a estrutura do 72 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2021-2025 e elencou vários pontos do 73 

documento que serão submetidos a consulta pública a fim de que os diversos segmentos  74 



 

3  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

    COMITÊ INSTITUCIONAL DE GOVERNANÇA 

 
da Universidade tenham a oportunidade de apreciar, propor melhorias e participar da 75 

construção do referido PDI. Na sequência, mediante discussões e contribuições ao texto, 76 

foi aprovada a minuta de portaria que institui a Comissão Geral e a Comissão Executiva 77 

para elaboração, discussão e apresentação da proposta do PDI 2021-2025. 7. Aprovação 78 

da Instrução Normativa relativa ao uso de telefonia móvel. A minuta foi amplamente 79 

discutida e aprovada, sendo que o professor Andrés Ignácio Martinez Menéndez ficou de 80 

fazer as adequações sugeridas ao texto.  8. O que ocorrer. Foi reafirmada a importância 81 

da Universidade regulamentar a avaliação do perfil socioeconômico dos alunos, tendo em 82 

vista o Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes). Na sequência, a professora Sueli 83 

Maria da Silva Pereira alertou sobre a previsão de em breve ocorrerem avaliações já 84 

autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC) e, ainda, para a necessidade de nova 85 

composição da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UFS. Por fim, Marcos Vinícius 86 

Nascimento Gonzalez Castaneda apresentou o ForRisco, sistema de gestão de riscos que 87 

permite o acompanhamento individualizado e sistemático das unidades de gestão da UFS. 88 

Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, foi 89 

lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Miriam Carla Batista de Aragão de Melo, 90 

Secretária Executiva, e pelo Magnífico Reitor, Valter Joviniano de Santana Filho, após 91 

aprovada pelos membros em reunião. 92 

 
Aprovada em: 09 de junho de 2021. 

 
 
 
 
 
 

Valter Joviniano de Santana Filho 
Presidente  

 

 

 

 

Miriam Carla Batista de Aragão de Melo 
Secretária Executiva 

Matrícula Siape n° 1844011 
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