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A reunião se iniciou às 14:10 com a presença de todos os setores representados por:
Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas - Sr.ª Elaine Damasceno
Pró-Reitoria de Administração - Adm.ª Tânia Mara Francisco e Sr.ª Georgia Mansour
Comissão de Ética Pública - Prof.ª Dr.ª Gianna Maria Griz Carvalheira
Auditoria Interna - Auditor Douglas Renato Pinheiro
Procuradoria Federal - Dr. Felipe Cacicedo e Dr. Murillo Giordan Santos
Ouvidoria - Ouvª Janaína Anchieta Costa
Comissão de Juízo de Admissibilidade e Comissão Processante Permanente - Prov. Dr. Silvio Duailibi
Assessoria de Gestão e Governança - Sr. Raphael Antonio Dante Candio dos Santos
Apresentação do novo Procurador, Dr. Felipe Cacicedo.
Alteração do Plano de Integridade com a inclusão de outras áreas da Universidade, a saber os setores:
Comissão do PAR
Comitê de Ética em Pesquisa
Palavras dos demais membros
Pró-Reitora de Administração fala sobre a gestão de riscos e as normas a ela aplicáveis e como
devemos tratar e direcionar a avaliação para classificação desses e suas tratativas.
Auditor Douglas reitera a necessidade e importância de apresentar este documento contendo estas
avaliações para contribuição da gestão e do trabalho da própria auditoria e demais setores.
O Mapa de Riscos foi apresentado a todos e todas com a sugestão de classificarmos os riscos

A Pró-Reitora de Gestão com Pessoas
O Procurador Dr. Murillo informa sobre as questões de exploração de tecnologia
Pró-Reitora de Gestão com Pessoas contribui trazendo a importância destes assuntos para a
integridade da instituição.
Prof. Silvio informa que deveriam também ser incluídos os riscos dos docentes e técnicoadministrativos quanto ao uso das redes sociais.
A Pró-Reitora de Administração sugere a dinâmica para preenchimento da tabela, incluindo os itens:
●
●
●

incidência;
impacto;
“dono” ou responsável pelo risco.
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Na próxima reunião o Mapa de Riscos será compilado e completo será encaminhado ao Comitê de
Riscos para avaliação.
Será incluída também a questão da comunicação do trabalho das áreas de integridade pública como
ação mitigadora aos riscos. A proposta é de formar uma subcomissão para a divulgação das atividades.
Podemos colocar uma parte a respeito de comunicação contendo notícias e artigos do comitê.
Dentro da perspectiva da comunicação também foi sugerido montarmos uma lista de temas e dentre
estes sugestões de atividades organizadas pelos gestores dos setores. Nomes e datas serão
encaminhados ao servidor Raphael, a saber do seguinte programa de atividades:
Outubro: "Liderança e Motivação no Trabalho"
organização : Dr. Douglas - AUDIN
Novembro: " Assédio"
Organização : Dr. Murillo - Procuradoria
Dezembro: "Comportamento nas redes sociais - Limites"
Organização : Ouvidora Janaína - Ouvidoria
Janeiro: "Inovação : aplicação do marco legal e a atividade docente"
Organização : Profa. Gianna e Prof. Sylvio - CEPública + CPP
Fevereiro: "Conflitos de Interesse"
Organização : Pró Reitoras Elaine, Tânia e Geórgia - PROADM e PROPESSOAS
Março : "Fake News"
Organização : Profa. Gianna - CEPública
Data sugerida da próxima reunião ficou dia 29 de setembro às 14:00.
Professor informa atividade até o dia 13 de novembro se iniciando na próxima segunda-feira
Formataremos um modelo de relatório básico para ter um registro mais constante de nossas atividades
no portal da integridade.
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