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Aos quinze dias do do mês de junho do ano dois mil e vinte e um, às nove horas, 1 

reuniram-se, através da plataforma Google Meet, considerando o estado de emergência 2 

na saúde pública em decorrência da pandemia pela Covid-19 e com base na Instrução 3 

Normativa nº 04/2020/GR, a qual orienta sobre os procedimentos relativos ao trabalho 4 

remoto no âmbito da UFS; os seguintes membros do Comitê de Gestão do Programa de 5 

Integridade (CGPI) da Universidade Federal de Sergipe (UFS):  Fred Amado Martins 6 

Alves, representante da Comissão de Ética e Coordenador do CGPI; André Luís Oliveira 7 

Feitosa, representante da Auditoria Interna (Audint); Marcos Cabral de Vasconcellos 8 

Barretto, representante da Ouvidoria; Mércia Maria Silva Pretextato, representante da 9 

Comissão Permanente de Sindicância e Processos Administrativos; Marcos Vinícius 10 

Nascimento Gonzalez Castaneda, membro do Subcomitê de Gestão do Programa de 11 

Integridade. A reunião foi secretariada por mim, Miriam Carla Batista de Aragão de 12 

Melo, Secretária Executiva da UFS. Em pauta os seguintes itens: 1. Informes; 2. 13 

Aprovação da ata da reunião ocorrida em 19.05.2021; 3. Atualização do Plano de 14 

Integridade; 4. Fluxo de prevenção de nepotismo; 5. O que ocorrer. Deu-se início à 15 

reunião. 1. Informes. O presidente da reunião comunicou que, com o apoio da Diretoria 16 

de Editoração, Comunicação Institucional e Produção Audiovisual (DECAV), a UFS 17 

reproduzirá internamente a Campanha Integridade Somos Todos Nós, promovida pela 18 

Controladoria-Geral da União (CGU), promovendo o fortalecimento da integridade 19 

pública no âmbito institucional; além disso, informou que o Conselho Universitário 20 

(CONSU) aprovou a Política de Integridade da UFS na sua última reunião e, por fim,  21 

comunicou que vem participando de uma série de reuniões, junto à Auditoria Interna 22 

(Audint) e diversas unidades da UFS, para recomendações de auditoria, tendo em vista 23 

a diminuição do passivo em junto aos órgãos de controle.  2. Aprovação da ata da 24 

reunião ocorrida em 19.05.2021. O presidente  submeteu o texto à apreciação dos 25 

presentes. Não havendo manifestações, a ata foi submetida a votação e aprovada. 3. 26 

Atualização do Plano de Integridade. O presidente tratou sobre a necessidade do 27 

Plano de Integridade da UFS ser atualizado o quanto antes, e pediu a colaboração de 28 

todos, mediante participação em reuniões que serão agendadas com cada 29 

representante de unidade de integridade, para revisão do texto. 4. Fluxo de prevenção 30 

de nepotismo. Foi solicitado aos presentes que revisem o conteúdo da Portaria nº 1467 31 

de 22 de Novembro de 2018, que determina os fluxos de prevenção de situação de 32 

nepotismo no âmbito da UFS e, na próxima reunião deste Comitê, proponham 33 
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aperfeiçoamentos à norma. Na sequência, informou que o mesmo procedimento 34 

deveria ser feito em relação à Portaria nº 1466 de 22 de Novembro de 2018, que 35 

determina competências relativas à prevenção, consultas e tratamento de casos de 36 

conflitos de interesses na UFS; e à Portaria nº 1468 de 22 de Novembro de 2018, que 37 

detalha o fluxo de tratamento de denúncias na Universidade.  5. O que ocorrer. O 38 

Auditor André Luís Oliveira Feitosa destacou que, na última reunião do Comitê 39 

Institucional da UFS (CIG), o Magnífico Reitor solicitou que fosse elaborado um breve 40 

relatório das ações de integridade implementadas na Universidade, a fim de que seja 41 

por ele entregue em mãos ao representante do Tribunal de Contas da União (TCU), por 42 

ocasião de reunião. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião, da 43 

qual, para constar, foi lavrada a presente Ata, que vai assinada por mim, Miriam Carla 44 

Batista de Aragão de Melo, secretária, e pelo presidente da reunião, Fred Amado 45 

Martins Alves, após aprovada pelos membros em reunião. 46 

 
Aprovada em: 01.07.2021.


