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Relatório de Reunião 

Comitê de Integridade 

 

Data: 25.02.2021 

Horário: 09:30h às 12:00h  

Local: Webconferência via Google Meet 

Pauta:  Relatórios de setores 

 

Pontos discutidos: 

  

A Pró-Reitora de Administração e coordenadora do Comitê cumprimenta a todos e dá início à reunião 

às 09:40 e informa sobre a pauta a ser discutida com as apresentações dos relatórios dos setores que 

o apresentarão, a saber: Comitê de Ética, Auditoria Interna e Comissão de Juízo de Admissibilidade 

de Denúncias e todos terão o tempo limite de 15 (quinze) minutos. A seguir traremos a questão de 

processos da Comissão de Juízo de Admissibilidade e seus procedimentos. Ficou como assunto para 

a próxima reunião a cartilha ou rol de ações antirracistas que serão procedidas por este Comitê. 

 

A Comissão de Ética Pública informa a todos suas atividades e apresenta suas principais ações 

realizadas no último ano. Importante menção principalmente à atualização de rotinas administrativas 

do setor com manutenção de novo ambiente virtual, participação em reuniões temáticas com grupos 

de Comissões de Ética de outros órgãos e a atividade realizada em conjunto com este Comitê em 

nossa Capacitação Continuada. 

 

Passamos para a apresentação da Auditoria Interna que passa suas principais ações e atividades, 

encaminhando também uma apresentação formatada para apresentação nesta ocasião. Ficam 

destacados principalmente o cumprimento do Plano de Auditoria Interna (PAINT) e atividades 

relacionadas à Gestão de Riscos, Acesso à Informação, e Avaliação dos Controles Internos para o 

processo de prestação de contas. Também informa sobre o Sistema de Auditorias (eAud) que será um 

guia para as atividades do setor e está em implantação. Com estas informações também a Auditoria 
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realiza o monitoramento do Plano de Providências Permanente e todos estes instrumentos também 

são aproveitados para a composição do Plano de Auditoria.  

 

A Comissão Processante Permanente e a Comissão de Juízo de Admissibilidade apresentam 

conjuntamente dada a coordenação das Comissões do Prof. Dr. Silvio Duailibi. Ele apresenta as 

questões da comissão por processos recebidos que às vezes são infundadas ou de cunho político mas 

que são reforçadas pelos manifestantes da denúncia. A Pró-Reitora de Administração pergunta sobre 

essas questões.  O Professor Silvio retorna sobre as questões e reforça que têm ocorrido denúncias 

das mais diversas fontes e formatos, também trazendo que toda a tramitação e procedimentos de 

trabalho da CJA são passíveis de sugestões e revisões. A seguir a Pró-Reitora de Administração e a 

Pró-Reitora Adjunta informam que em alguns casos as denúncias, sendo sem fundamento, tomariam 

muito tempo da administração para verificação e estudo do caso, onerando outras atividades, o que 

foi reforçado pela Procuradoria. Fica acordado entre todos que sejam envolvidas as Câmaras de 

Conciliação para apoio neste trâmite. 

 

A seguir o Comitê concordou com o encaminhamento da Coordenadora para termos reuniões mensais 

com a realização de duas reuniões no Mês de Março dada a lista de assuntos a tratar. 

 

Encaminhamentos 

 

1. Agenda de reuniões mensais. 

2. Avaliação do Plano de Ações - Discussão da capacitação continuada e demais atividades 

(vídeo institucional da integridade e estratégias de divulgação e abordagem do tema). 

3. Atualização do próprio Plano de Integridade. 

4. Instrumentos e Fluxos de Prevenção ao Nepotismo. 

 

Fica definido que a atividade de conflito de interesse será realizada no mês de abril com a 

Controladoria Geral da União. 


