
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INSTITUCIONAL DE
GOVERNANÇA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, REALIZADA
EM 02 DE JUNHO DE 2022.

No segundo dia do mês de junho do ano dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta
minutos, 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; 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; Sérgio Sávio Ferreira da
Conceição, Pró-Reitor de Planejamento; Dilton Cândido Santos Maynard, Pró-Reitor de
Graduação; Jodnes Sobreira Vieira, Superintendente de Serviços de Infraestrutura.
Participaram também da reunião o Coordenador da Auditoria Interna, André Luís Oliveira
Feitosa; a Coordenadora do Comitê de Comunicação e Transparência, Maíra Carneiro
Bittencourt Maia; o responsável pela Secretaria de Governança Institucional e pela
Unidade de Gestão da Integridade, Fred Amado Martins Alves; o Coordenador do Comitê
de Gestão de Riscos e Controles, Marcos Vinícius Nascimento Gonzalez Castaneda;
Alaíde Hermínia de Aguiar Oliveira, Chefe de Gabinete do Reitor; Juliete Cardoso Alves
Santos, integrante da SGI; e Anicleide Pereira da Silva, Assessora do Vice-Reitor. Em
pauta, os seguintes itens: 1. Aprovação da ata da reunião do dia 25 de março de 2022;
2. Informes; 3. Apresentação de ações de sustentabilidade ambiental na UFS; 4.
Gestão dos atos normativos na UFS: 4.1 Apresentação da página dos atos
normativos; 4.2 Alteração do regimento do CIG; 4.3 Necessidade de adequação ao
Decreto nº 9191/2017; 5. Deliberação sobre a política de segurança da informação e
comunicação; 6. Deliberação sobre a política da gestão de ativos de tecnologia da
informação e comunicação; 7. Portaria nº 360/2022/MEC, que dispõe sobre a
conversão do acervo acadêmico para o meio digital; 8. Proposta de alteração na
estrutura da Proplan; 9. O que ocorrer. Sob a presidência do Magnífico Reitor, deu-se
início à reunião. 1. Aprovação da ata da reunião do dia 25 de março de 2022.
Submetida à apreciação dos presentes, a ata foi aprovada. 2. Informes. O magnífico reitor
iniciou informando sobre uma parceria da UFS com a Petrobrás. Em seguida, o técnico
Marcos Vinícius informou sobre a recondução e inclusão de membros do Comitê de
Gestão de Riscos e Controles. O prof. Rosalvo aproveitou a oportunidade para informar
que a página do Comitê de Infraestrutura, Segurança e Sustentabilidade já está no ar. O
técnico Fred Amado informou que o GT da Corregedoria está em fase final dos trabalhos.
O Pró-reitor Sérgio Sávio informou que a PROPLAN concedeu duas entrevistas sobre o
bloqueio orçamentário da universidade. O Reitor finalizou os informes agradecendo a
colaboração de todos na programação do aniversário da UFS. 3. Apresentação de ações
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de sustentabilidade ambiental na UFS. O Prof.º Dr.º Genésio Tâmara Ribeiro, Diretor
do Departamento de Gestão Ambiental e Segurança do Trabalho (DGASET), fez uma
apresentação do departamento, contando um breve histórico, as principais ações realizadas
e o planejamento de ações futuras. O Magnífico Reitor parabenizou o prof. Genésio e o
departamento pelas ações desenvolvidas e ressaltou a importância da integração com
outros setores; informou, também, que a universidade assumiu a responsabilidade pela
alimentação dos animais do campus, a disponibilização de chips e do recurso para
castração dos animais e a parceria com uma empresa de Santa Catarina, para desenvolver
uma casa feita com um composto extraído do lixo. O superintendente de Infraestrutura,
Jodnes Moreira, falou sobre o projeto que visa montar uma composteira dentro do Campus
de São Cristóvão para que os alimentos desperdiçados no Restaurante Universitário sejam
reaproveitados para fabricação de adubo. Finalizando as discussões, o Reitor agradeceu e
parabenizou mais uma vez o DGASET e reforçou a importância de agilizar ações
relacionadas aos animais do campus. 4. Gestão dos atos normativos na UFS. O técnico
Fred Amado Martins Alves iniciou tratando sobre a importância da adequação dos atos
normativos ao Decreto nº 9191/2017. Explicou de forma breve o que é um ato normativo e
como a UFS elabora os atos normativos atualmente. 4.1. Apresentação da página dos
atos normativos. Apresentou o painel BI que apresenta os atos normativos da UFSM,
bem como a página de atos normativos daquela Instituição. Apresentou exemplos e
sugeriu que seja feito um manual de elaboração de normas. Finalizou apresentando a
página de atos normativos no domínio da UFS, que foi solicitada e organizada pela SGI.
4.2. Alteração do regimento do CIG. Após a apresentação das justificativas para
alteração do regimento do CIG, considerando as alterações propostas pela Resolução
04/2022/CONSU, a pauta foi aprovada pelos membros. 4.3. Necessidade de adequação
ao Decreto nº 9191/2017. Após a apresentação da página de atos normativos, Fred
Amado explicou que há normas publicadas que já foram revogadas de forma tácita, porém
necessitam de revogação expressa, de acordo com o Decreto nº 9191/2017. Dessa forma,
sugeriu que seja designado um conselheiro do Conselho Universitário para que, em
parceria com a SGI e a Secretaria dos Conselhos, possa identificar as resoluções que não
mais produzem efeito e propor uma resolução de revogação expressa. Após ampla
discussão, o Reitor sugeriu que se verifique qual o sistema adotado pela UFSM e que seja
encaminhado, para posterior aprovação no CIG, uma proposta de minuta com as
resoluções que necessitam de revogação expressa. 5. Deliberação sobre a política de
segurança da informação e comunicação. A proposta foi apresentada pelo
Superintendente Andrés Ignácio Martínez Menéndez e, após discussões, aprovada pelos
membros, devendo seguir posteriormente para apreciação do Conselho Universitário
(CONSU). 6. Deliberação sobre a política da gestão de ativos de tecnologia da
informação e comunicação. A proposta foi apresentada pelo Superintendente Andrés
Ignácio Martínez Menéndez e, após discussões, aprovada pelos membros, devendo seguir
posteriormente para apreciação do Conselho Universitário (CONSU). 7. Portaria
360/2022/MEC, que dispõe sobre a conversão do acervo acadêmico para o meio
digital. Foi realizada uma ampla discussão sobre como a universidade trabalha atualmente
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para transformar o seu acervo físico em digital. O prof. Dilton Maynard, Pró-reitor de
graduação, informou que, desde o ano de 2020, a PROGRAD trabalha com o recebimento
de documentos digitalizados para realização de matrícula, e que existe uma empresa
responsável pela digitalização dos documentos dos dossiês, porém não atende à demanda
do acervo da graduação. Sugeriu-se que bolsistas sejam convocados para acelerar a
conversão do acervo e atender ao disposto na Portaria em questão. 8. Proposta de
alteração na estrutura da Proplan. O Pró-Reitor Sérgio Sávio apresentou as principais
alterações no Regimento Interno da Reitoria no que diz respeito à estrutura da PROPLAN.
Após discussões, o texto foi aprovado pelos membros. 9. O que ocorrer. Nada mais
havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, foi lavrada a
presente ata, que vai assinada pelo Magnífico Reitor, Valter Joviniano de Santana Filho,
após aprovada pelos membros do CIG.

Aprovada em: 09 de agosto de 2022.

Valter Joviniano de Santana Filho
Presidente
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