Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Administração

Relatório de Reunião
Grupo de Trabalho dos Atores Presentes no Plano de Integridade da Unifesp

Data: 17/09/2019
Horário: 10:20h às 12:00
Local: Sala de Reuniões da Pró-Reitoria de Administração – 3º Andar – Prédio da Reitoria

Pauta:


Atualizações no Plano;



Avaliação Periódica.

Relato da Reunião

A reunião foi aberta pela Pró-Reitora de Administração que retoma os pontos principais para
discussão e coloca que a ideia é que ambos os tópicos sejam apresentados entre o final de setembro
e início de outubro.

A Comissão de Ética está representada nesta reunião pela docente Prof.ª Gianna Carvalheira
e a própria comenta a necessidade de inclusão do setor na revisão do Plano.

A Pró-Reitora acata a informação e dá início à leitura de pontos levantadas pela CGU em
auditoria realizada em uma autarquia visando a verificação do cumprimento das diretrizes de
integridade e a seguir os presentes citam como podem contribuir com os pontos principais.

A Pró-Reitoria de Administração se compromete por meio da Assessoria de Gestão e
Governança a disponibilizar os principais pontos da auditoria apresentada.
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É consenso entre os presentes que tenhamos maior publicidade dos atributos do plano e das
ações de integridade do mesmo e para tanto fica definida a criação de uma página para integridade
pública na Unifesp.

Prof. Silvio e Servidora Janaína informam que há um aumento recente em situações de
integridade e ética provenientes de redes sociais, também sugere a treinamento às chefias e
acompanhamento de situações corretivas de integridade cobrando atuação das chefias imediatas a
seus servidores.
Pró-Reitora informa que é necessária a essa agenda da integridade a incorporação de
ferramentas de mapa de riscos e suas mensurações.
Fica deliberada possível reunião no dia 11 de outubro para apresentação ao Comitê na parte
da manhã, às 09:00.
Também fica definido que tendo em mãos os documentos relativos ao relatório de atividades
do plano de integridade este comitê se reunirá para aprovação do relatório no dia 1º de outubro às
09:30.
Prof. Silvio realiza apresentação de atividades da Comissão de Juízo de Admissibilidade
(CJA) e seus indicadores. Coloca que alguns instrumentos como a PAR auxiliaram muito na
apuração de denúncias com mais celeridade e menor dispêndio de recursos.
Servidora Janaína traz a informação de que temos o sistema de acompanhamento das
ouvidorias federais que antes tinha o nome de “e-Ouv” e agora tem o nome de “FalaBR” que
apresenta o painel “Resolve” que contempla um acompanhamento da resolução de conflitos nos
órgãos federais.
A Prof.ª Gianna também informa que com a Comissão de Juízo de Admissibilidade e as
demais diretrizes da CGU e das atividades de integridade se faz então necessária a revisão das
atribuições da Comissão de Ética e em qual momento seria provocada a sua análise acerca de um
conflito ou dilema ético.
Prof. Silvio coloca que outros fluxos também precisam ser mais explicados como o
funcionamento do processo no sistema “SEI!” para casos de Processos Administrativos
Disciplinares visando as devidas garantias de sigilo e inviolabilidade processual necessárias pois já
há essa devida explicação em portais da CGU e órgãos de controle.
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Foi citado pelo servidor Raphael a existência de um sistema de verificação de situações de
conflito de interesse e se compromete com o envio aos demais.

A reunião se dá por encerrada pela Pró-Reitora de Administração com as deliberações e
encaminhamentos abaixo:


Disponibilização dos documentos da CGU e de auditorias assim como do sistema SECI
(Verificação de situações de Conflito de Interesse) por parte da Assessoria de Gestão e
Governança para todos os integrantes do comitê;



Solicitar criação de ambiente virtual “integridadepublica.unifesp.sites.br” por parte da PróReitoria de Administração;



Compartilhar relatórios das duas primeiras reuniões com os demais presentes e ausentes para
validação.



Encaminhamento de relatórios similares ao do Prof. Silvio visando um possível relatório
integrado das atividades de integridade dos demais setores;



Reunião do comitê para finalização do Relatório de Integridade no dia 01/10/2019 às 09:30;



Reunião do Comitê de Integridade com o Comitê de Riscos, Controles e Governança para
apresentação e apreciação dos demais do Relatório de Integridade na data sugerida de
10/10/2019.
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