
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INSTITUCIONAL DE
GOVERNANÇA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, REALIZADA
EM 25 DE MARÇO DE 2022.

No vigésimo quinto dia do mês de março do ano dois mil e vinte e dois, às quatorze horas,
reuniram-se, em caráter ordinário, na Sala de Reuniões dos Conselhos, os seguintes
membros do Comitê Institucional de Governança (CIG) da Universidade Federal de
Sergipe (UFS): Valter Joviniano de Santana Filho, Reitor; Rosalvo Ferreira Santos,
Vice-Reitor; Kleber Fernandes de Oliveira, Superintendente de Indicadores de
Desempenho Institucional (SIDI); Abel Smith Menezes, Pró-Reitor de Administração;
Sueli Maria da Silva Pereira, Pró-Reitora de Extensão e Assuntos Comunitários; Marcelo
Alves Mendes, Pró-Reitor de Assuntos Estudantis; Thais Ettinger Oliveira Salgado,
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas; Andrés Ignácio Martinez Menéndez, Superintendente
de Tecnologia da Informação e Coordenador do Comitê de Governança Digital.
Participaram também da reunião o Coordenador da Auditoria Interna (Audint), André Luís
Oliveira Feitosa; a Coordenadora do Comitê de Comunicação e Transparência, Maíra
Carneiro Bittencourt Maia; o responsável pela Secretaria de Governança Institucional
(SGI) e pela Unidade de Gestão da Integridade (UGI), Fred Amado Martins Alves; o
Coordenador do Comitê de Gestão de Riscos e Controles (CGRC), Marcos Vinícius
Nascimento Gonzalez Castaneda; Jefferson David Araújo Sales, Assessor do Reitor;
Alaíde Hermínia de Aguiar Oliveira, Chefe de Gabinete do Reitor; Juliete Cardoso Alves
Santos, servidora terceirizada da SGI; e Anicleide Pereira da Silva, Assessora do
Vice-Reitor. Em pauta os seguintes itens: 1. Aprovação da ata da reunião do dia 06 de
dezembro de 2021; 2. Informes; 3. Minuta de portaria que estabelece procedimentos
para o mapeamento de riscos nos processos de contratações; 4. Minuta de portaria
que estabelece o procedimento de apuração de indícios de descumprimento do
regime de dedicação exclusiva; 5. Minuta de portaria que disciplina o Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC); 6. Minuta de portaria que estabelece critérios para
nomeação e designação para ocupar cargos de direção ou função gratificada; 7.
Relatórios do exercício 2021 dos Comitês Temáticos de Governança: Comitê de
Integridade, Comitê de Gestão de Riscos e Controles, Comitê de Governança Digital
e Comitê de Comunicação e Transparência; 8. RAINT 2021; 9. Condutas e ações nas
instituições públicas durante o período eleitoral; 10. O que ocorrer. Sob a presidência
do Magnífico Vice-Reitor, deu-se início à reunião. 1. Aprovação da ata da reunião do
dia 06 de dezembro de 2021. Submetida à apreciação dos presentes, a ata foi aprovada.
2. Informes. A Pró-Reitora Thais Ettinger Oliveira Salgado relatou que estaria em análise
o pedido feito pelo Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação da
UFS (SINTUFS) para lançamento de ocorrência no sistema para abono de frequência dos
dias 29, 30 e 31 de março de 2022, período previsto para paralisação dos servidores. Em
seguida, o Superintendente Andrés Ignácio Martinez Menéndez informou que o Tribunal
Regional do Trabalho da 4ª Região autorizou o uso do Sistema Eletrônico de Informação
(SEI) pela Universidade, restando apenas o recebimento de um código para que o sistema
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seja efetivamente implementado. Na sequência, Fred Amado Martins Alves explicou que
nas próximas semanas seria implementado um módulo de transparência de processos,
ainda no atual Sistema Integrado de Gestão (SIG), até que o uso do SEI venha a ser
estabelecido e consolidado na Universidade. 3. Minuta de portaria que estabelece
procedimentos para o mapeamento de riscos nos processos de contratações. Marcos
Vinícius Nascimento Gonzalez Castaneda destacou que a presente minuta derivou da
Portaria SEGES/ME nº 8.678 de julho de 2021; submetido o texto à apreciação dos
presentes, ficou deliberado que os termos sejam mais amplamente discutido pelas
unidades relacionadas aos processos de contratação, e, posteriormente, retorne para
discussão neste CIG. A partir deste momento, a reunião passou a ser presidida pelo
Magnífico Reitor. 4. Minuta de portaria que estabelece o procedimento de apuração
de indícios de descumprimento do regime de dedicação exclusiva. Deliberou-se que a
minuta seja adequada ao padrão de Instrução Normativa e retorne para apreciação deste
colegiado na próxima reunião. 5. Minuta de portaria que disciplina o Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC). O texto foi amplamente discutido e aprovado pelos
presentes, devendo ser adequado ao padrão de Instrução Normativa e publicado.
Deliberou-se ainda que seja revogada a Portaria nº 126, de 28 de janeiro de 2019, que
atualmente regulamenta a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta no âmbito da
UFS. 6. Minuta de portaria que estabelece critérios para nomeação e designação para
ocupar cargos de direção ou função gratificada. Este ponto de pauta foi suspenso,
ficando pendente para a próxima reunião. 7. Relatórios do exercício 2021 dos Comitês
Temáticos de Governança: Comitê de Integridade, Comitê de Gestão de Riscos e
Controles, Comitê de Governança Digital e Comitê de Comunicação e
Transparência. Os relatórios foram apresentados pelos representantes dos respectivos
Comitês Temáticos de Governança e aprovados por unanimidade. Na sequência,
informou-se que esses relatórios comporiam o relatório geral do CIG a ser encaminhado
ao CONSU, CONEPE e Conselho Diretor. Por fim, o Vice-Reitor Rosalvo Ferreira Santos
ressaltou a importância dos comitês dialogarem e buscarem maior integração entre si e
com os diretores de centros e campi para estabelecimento de ações de governança. 8.
RAINT 2021. O Auditor André Luís Oliveira Feitosa apresentou o Relatório Anual de
Atividades de Auditoria Interna/RAINT e respondeu a questionamentos. Os membros do
CIG destacaram a relevância do trabalho desenvolvido pela Audint e parabenizaram a
equipe, na pessoa do seu representante, pelas ações implementadas no exercício 2021. Na
sequência, foi solicitado que os próximos relatórios da Audint sejam sempre apreciados
por este CIG antes de encaminhados ao CONSU. 9. Condutas e ações nas instituições
públicas durante o período eleitoral. Este ponto de pauta foi suspenso, ficando pendente
para a próxima reunião. 10. O que ocorrer. A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, prof.ª
Thaís, apresentou o planejamento da PROGEP para 2022. O prof. Rosalvo ressaltou a
importância de todos os pró-reitores se reunirem para discutir sobre a plataforma ForPDI,
O reitor concluiu, reiterando a importância da plataforma e o planejamento da inclusão de
informações e monitoramento das ações planejadas. Nada mais havendo para ser tratado,
foi encerrada a reunião, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada
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pelo Magnífico Reitor, Valter Joviniano de Santana Filho, após aprovada pelos membros
em reunião.

Aprovada em: 02/06/2022

Valter Joviniano de Santana Filho
Presidente
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