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1 No vigésimo quarto dia do mês de setembro do ano dois mil e vinte e um, às nove horas, 
2 reuniram-se, através da plataforma Google Meet, os seguintes membros do Comitê de 
3 Integridade (CI) da Universidade Federal de Sergipe (UFS): Fred Amado Martins Alves, 
4 Coordenador da Unidade de Gestão da Integridade (UGI) e representante da Comissão de 
5 Ética da UFS, o qual presidiu a reunião; Marcos Cabral de Vasconcellos Barretto, Ouvidor 
6 Geral; Mércia Maria Silva Pretextato, Coordenadora da Comissão Permanente de 
7 Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (CPSPAD); André Luís Oliveira Feitosa, 
8 Auditor-Chefe da Auditoria Interna (Audint); e Marcos Vinícius Nascimento Gonzalez 
9 Castaneda, Coordenador do Comitê de Gestão de Riscos e Controles (CGRC). Em pauta os 

10 seguintes itens: 1. Aprovação da ata da reunião anterior; 2. Informes; 3. Programa 
11 Nacional de Combate à Corrupção (PNPC); 4. Discussão sobre Corregedoria na UFS; 5. O 
12 que ocorrer. Deu-se início à reunião. 1. Aprovação da ata da reunião anterior. O 
13 presidente submeteu o texto à apreciação dos membros e, não havendo manifestações, a 
14 ata foi aprovada por unanimidade. 2. Informes. O Auditor André Luís Oliveira Feitosa 
15 comunicou que a Controladoria-Geral da União (CGU) concluiu o levantamento preliminar 
16 das recomendações dirigidas à UFS, sendo identificada uma baixa significativa no número 
17 de itens pendentes, além de ter sido concedido novo prazo para resposta aos itens em 
18 aberto. Na sequência, informou que a CGU iniciará uma nova auditoria nos próximos dias. 
19 Em seguida, destacou que a Audint está elaborando o seu Plano Anual de Auditoria Interna 
20 para 2022 (PAINT/2022) e solicitou que os membros deste comitê encaminhem sugestões, 
21 em resposta a memorando que será enviado nos próximos dias, de itens que possam ser 
22 incluídos no referido plano, tendo em vista o aprimoramento contínuo da gestão na 
23 Universidade. 3. Programa Nacional de Combate à Corrupção (PNPC). O coordenador 
24 Fred Amado Martins Alves informou que enviou, aos órgãos de controle, resposta ao 
25 questionário do PNPC, o qual trata sobre a situação atual da Universidade em relação a 
26 aspectos de boas práticas de gestão. Em seguida, solicitou que os membros do comitê 
27 posteriormente avaliassem o material na íntegra e sugerissem ações que pudessem ser 
28 implementadas para instituição de controles preventivos inexistentes ou ineficazes no 
29 âmbito da UFS, visando reduzir suscetibilidades à corrupção. 4. Discussão sobre 
30 Corregedoria na UFS. O coordenador Fred Amado Martins Alves apresentou brevemente 
31 o   conteúdo   da   Nota   Técnica   n°   350/2021/CGUNE/CRG   da   CGU,   que   trata   de 
32 questionamentos com origem em particularidades relacionadas às unidades de correição 
33 dos Institutos Federais de Ensino Superior – IFES, e explicou a importância de ser avaliada 
34 a possibilidade de implantação de unidade de Corregedoria na UFS. Após ampla discussão 
35 sobre a matéria, os membros consideram oportuna a implementação dessa unidade na 
36 estrutura organizacional da Universidade e indicaram os membros Mércia Maria Silva 
37 Pretextato e André Luís Oliveira Feitosa (relator) como responsáveis pela elaboração de 
38 uma proposta formal a ser apresentada ao Magnífico Reitor da UFS, expressando o 
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39 posicionamento técnico deste comitê sobre a matéria. 5. O que ocorrer. O Ouvidor Marcos 
40 Cabral de Vasconcellos Barretto relatou uma série de ações que recentemente vêm sendo 
41 implementadas pela Ouvidoria e mencionou a recomendação da CGU de que as denúncias 
42 passem a ser encaminhadas às unidades da UFS apenas pelo Fala.BR. Nada mais havendo 
43 para ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata, 
44 que vai assinada por mim, Miriam Carla Batista de Aragão de Melo, Secretária Executiva, 
45 e pelo Coordenador deste Comitê, Fred Amado Martins Alves, após aprovada em reunião. 

 

Aprovada em: 27.10.221. 


