
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INTEGRIDADE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SERGIPE, REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta minutos,
reuniram-se, através da plataforma Google Meet, 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; Jucilene Alves Correia, representante da Ouvidoria; Patrícia Tavares
de Araújo, representante da Auditoria Interna (Audint); Marcos Vinícius Nascimento Gonzalez
Castaneda, Coordenador do Comitê de Gestão de Riscos e Controles (CGRC); Vinícius Andrade de
Jesus, representante da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP); e Jefferson David Araújo
Sales, Assessor do Reitor. Em pauta os seguintes itens: 1. Informes; 2. Aprovação da ata do dia
24.11.21; 3. Ação de divulgação da Política e do Plano de Integridade da UFS; 4. Análise da
minuta de ato normativo que estabelece critérios para nomeação de ocupantes de cargo de
direção e função gratificada; 5. O que ocorrer. Deu-se início à reunião. 1. Informes. O presidente
informou que, na última reunião do Comitê Institucional de Governança (CIG), foi aprovada a
criação da Rede UFS de Governança, uma rede colaborativa que objetiva envolver membros da
alta e média administração da Universidade em ações de capacitação sobre temas de governança.
2. Aprovação da ata do dia 24.11.21. O presidente submeteu o texto à apreciação dos membros e
a ata foi aprovada. A auditora Patrícia Tavares de Araújo ressaltou sua abstenção quanto à análise
do texto, considerando não ter participado da última reunião deste Comitê. 3. Ação de divulgação
da Política e do Plano de Integridade da UFS. Foi aprova a proposta de elaboração de um vídeo
institucional de divulgação da Política e do Plano de Integridade da UFS, em parceria com a
assesoria de comunicação da Universidade. 4. Análise da minuta de ato normativo que
estabelece critérios para nomeação de ocupantes de cargo de direção e função gratificada. Foi
lida integralmente a minuta de portaria proposta pela PROGEP, referente a critérios para
nomeação de cargo de direção na Universidade. O texto foi amplamente discutido e o presidente
comprometeu-se em encaminhar à PROGEP um memorando com detalhes das sugestões e
observações feitas pelos membros deste Comitê. 5. O que ocorrer. Nenhum assunto foi
mencionado. 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: 14 de março de 2022.

Fred Amado Martins Alves
Responsável pela UGI

Miriam Carla Batista de Aragão de Melo
Secretária Executiva
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