
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INTEGRIDADE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SERGIPE, REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2021.

No vigésimo quarto dia do mês de novembro do ano dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta
minutos, reuniram-se, na Sala de reuniões do gabinete do Reitor, os seguintes componentes do
Comitê de Integridade (CI) da Universidade Federal de Sergipe (UFS): Fred Amado Martins Alves,
Coordenador da Unidade de Gestão da Integridade (UGI) e representante da Comissão de Ética da
UFS, que presidiu a reunião; Marcos Cabral de Vasconcellos Barretto, Ouvidor-Geral; André Luís
Oliveira Feitosa, Auditor-Chefe da Auditoria Interna (Audint); Marcos Vinícius Nascimento
Gonzalez Castaneda, Coordenador do Comitê de Gestão de Riscos e Controles (CGRC); e Jefferson
David Araújo Sales, Assessor do Reitor. Na condição de ouvinte, também participou a servidora
Adriana da Silva Barreto, lotada na Comissão Permanente de Sindicância e Processo
Administrativo Disciplinar (CPSPAD). Foi justificada a ausência da Pró-Reitora de Gestão de
Pessoas, Thais Ettinger Oliveira Salgado, em gozo de férias. Em pauta os seguintes itens: 1.
Informes; 2. Aprovação da ata da reunião de 27.10.21; 3. Reunião com CGU; 4. Termo de
Ajustamento de Conduta; 5. O que ocorrer. Deu-se início à reunião. 1. Informes. O presidente
Fred Amado Martins Alves lembrou sobre a necessidade dos participantes deste Comitê
indicarem seus respectivos substitutos eventuais o quanto antes, tendo em vista a necessidade de
publicação de portaria. Em seguida, informou que a CPSPAD ficaria responsável por alimentar o
SisCor, Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, atrelado ao e-Aud, conforme exigência
dos órgãos de controle. Na sequência, comunicou que o Supremo Tribunal Federal (STF) consultou
a UFS sobre o interesse em participar do Programa de Combate à Desinformação (PCD) e, nesse
sentido, o Comitê posicionou-se favorável, recomendando a adesão. Por fim, o coordenador do
CGRC comunicou que a sua equipe estaria priorizando as áreas de integridade, aquisições e
seleção de pessoal no trabalho de gestão de riscos e controles. 2. Aprovação da ata da reunião de
27.10.21. O presidente submeteu o texto à apreciação dos membros, sendo aprovado sem
ressalvas. 3. Reunião com a CGU. O Auditor André Luís Oliveira Feitosa destacou o avanço
significativo da Universidade no atendimento às demandas oriundas dos órgãos de controle. O
coordenador da UGI relatou que a Controladoria-Geral da União (CGU) enfatizou a importância do
fortalecimento contínuo da gestão da integridade no âmbito da UFS, e comunicou que seria
agendada reunião com a alta administração da Universidade para tratar sobre integridade. Além
disso, o coordenador explicou que seria necessária a atualização da portaria que institui a CPSPAD,
tendo em vista orientações para implantação de unidades de corregedoria nos órgãos e entidades
do Poder Executivo Federal. 4. Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Analisados os termos da
Portaria Nº 126 de 28 de janeiro de 2019, que regulamenta a celebração de Termo de
Ajustamento de Conduta na Universidade, foi solicitada pelos membros a revisão dos artigos 3° e
5°, que estariam escritos de modo muito similar, apontada a necessidade de descrição do papel da
chefia imediata no acompanhamento do TAC, e proposta ampliação da abrangência do TAC ao
corpo discente da comunidade universitária. O responsável pela UGI compromete-se em fazer
ajustes e consultas necessários às atualizações sugeridas à portaria, além de revisar
procedimentos a partir de recomendações da Instrução Normativa n° 04, de 21 de fevereiro de
2020, da CGU.5. O que ocorrer. Foi sugerido pelos presentes que em dezembro apenas ocorra
reunião extraordinária deste Comitê, caso seja necessário tratar alguma questão pontual de maior
necessidade, considerando o comprometimento dos membros com uma série de outras agendas
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propostas para o mês em questão. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião,
da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Miriam Carla Batista de
Aragão de Melo, Secretária Executiva, e pelo Coordenador deste Comitê, Fred Amado Martins
Alves, após aprovada em reunião.

Aprovado em:  15 de dezembro de 2021.

Fred Amado Martins Alves
Responsável pela UGI

Miriam Carla Batista de Aragão de Melo
Secretária Executiva

2


