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A Reunião se iniciou às 09:15 com a presença dos representantes dos seguintes setores: 

Sr.ª Tânia Mara Francisco - Gestora da Integridade e Pró-Reitora de Administração da Unifesp; 

Dr. Murillo Giordan Santos - Chefe da Procuradoria Federal da Unifesp; 

Dr.ª Gianna Maria Griz Carvalheira - Presidente da Comissão de Ética Pública da Unifesp; 

Sr.ª Douglas Renato Pinheiro - Chefe da Auditoria Interna da Unifesp; 

Dr. Silvio Duailibi - Coordenador da Comissão Processante Permanente e da Comissão de Juízo de 

Admissibilidade; 

Sr.ª Janaína Anchieta Costa - Coordenadora da Ouvidoria da Unifesp; 

Sr. Norberto Lobo - Pró-Reitor Adjunto de Gestão com Pessoas da Unifesp; 

Sr.ª Geórgia Mansour - Pró-Reitora Adjunta de Administração da Unifesp; 

Sr. Raphael Antonio Dante Candio dos Santos -  Representante da Assessoria de Gestão e Governança 

da Unifesp. 

A reunião se iniciou com a palavra da Pró-Reitora Tânia que introduz ao tema informando a 

todos sobre as principais alterações na rotina e compartilha algumas movimentações tanto quanto às 

rotinas que estão sendo adequadas nos sistemas eletrônicos e do quantitativo de medidas provisórias 

e demais normativos que foram realizando essas atualizações. Foram informados também pela Pró-

Reitora os itens do mapa de riscos que constam no Plano de Integridade e precisam ser levantados e 

relatados para transparência das atividades e aumento da segurança para a integridade institucional 

conforme previsto no plano. A seguir passamos aos informes pelos setores: 

Ouvidoria 

A Ouvidoria traz seu relato com as informações sobre todos os processos terem seu 

andamento em trâmite normal mesmo com trabalho remoto visto que todos constam na plataforma 

SEI! e que alguns assuntos referentes à pandemia acabam por aumentar a demanda em alguns setores 

específicos. 

Comitê de Ética 

O comitê por representação de sua coordenadora traz sua nova página com seu novo layout e 

todas as informações que nela estão contidas e seus instrumentos de adequação das rotinas e os 

processos que já se encontram em tramitação no setor. Solicitou auxílio de todos para inclusão de 

informações em seu estatuto e o apresentará ao colegiado da instituição para sua aprovação. 

Procuradoria 

O Procurador chefe Dr. Murillo informa a todos sobre os andamentos dos processos e que tem 

tratado a sua coordenação do setor colocando os fluxos sem maiores problemas mas compartilha as 

preocupações de sua parte sobre a tramitação de processos com relação a dois pontos principais: a 
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primeira é sobre a instrução processual da instituição com as instâncias de defesa jurídica como a 

Procuradoria Regional Federal e também sobre os retornos a questionamentos dos órgãos de controle.  

Auditoria Interna 

A Auditoria Interna informa sobre seu relatório em andamento e conclusão para apreciação 

dos demais comitês da instituição Coloca a todos a situação dos procedimentos que órgãos de controle 

e que a Controladoria Geral da União cobra constantemente das auditorias e de como temos campo 

para trabalhar na integração dessas informações nos setores e em como as áreas podem dar maior 

transparência a suas atividades visando a facilitação do acesso a outros setores internos e externos à 

instituição. 

Pró-Pessoas 

A Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas informa sobre sua alteração de Pró-Reitor, agora Pró-

Reitora, e que a mesma está tomando todos os procedimentos realizados e que a agenda encontra-se 

muito ocupada dadas as grandes alterações nas rotinas de trabalho na Pró-Reitoria com o trabalho 

remoto implantado face à situação da pandemia global. O representante do órgão, Pró-Reitor Adjunto 

Norberto Lobo reitera que continuará representando e realizando a interface do comitê junto à área 

de pessoal. 

Comissão Processante Permanente e Comissão de Juízo de Admissibilidade 

O Professor Silvio fala de seus fluxos, que em totalidade continuam sendo executados com 

normalidade e sem maiores problemas na tratativa dos processos e que a Comissão de Juízo de 

Admissibilidade continua seus trabalhos de modo a atender a todas as demandas apresentadas e até 

com certa diminuição de algumas visto o período de trabalho presencial. 

A Pró-Reitora de Administração sugere a criação de um Webinário com as áreas envolvidas no 

Comitê visando a elucubração de rotinas de integridade que sejam necessárias para divulgação a toda 

comunidade da Unifesp. Os setores retornaram positivamente sobre a sugestão. A ideia é dar um 

panorama da Lei Geral de Proteção de Dados com a Procuradoria e dar mais informações sobre como 

são tramitados e como se dão os fluxos dos processos que passam pelos setores que fazem parte do 

comitê e como as áreas tratam e suas devidas entradas e acompanhamentos. O interessante é verificar 

a aplicação das leis e os fluxos de tratamento destas de modo integrado. Inicialmente seriam 40 

(quarenta) minutos falando sobre as leis e normativos que permeiam essas atividades e depois mais 

aproximadamente 40 (quarenta) a 60 (sessenta) minutos falando sobre o andamento dessas leis e 

fluxos por seus setores. Convidando prioritariamente os setores administrativos, chefias e diretorias 

dos campi mas também abrindo a toda a presença da comunidade em geral. 

Os setores colocam ideias e sugerem que seja incluso na agenda do Congresso Acadêmico mas 

ocorrem ressalvas quanto à possível divulgação de temas que possam gerar ruído. 

Todos acertaram suas falas em torno da data do dia 02/07/2020 às 15:00. 
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Antes desta data teremos uma reunião do Comitê de Riscos, Governança e Controle. Nesta 

data ou com certa antecedência teremos outra reunião do comitê para alinhamento das informações 

e encaminhamento de possíveis demandas unificadas ao Comitê Maior. 


