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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS 

E CONTROLES DO IFPE 

 
Data: 11/2/2021 
Horário: 9h 
Local: Reunião remota 
Pauta: 1-Minuta da resolução com a listagem dos atos administrativos vigentes, com 
vistas à primeira etapa da adequação do IFPE ao Decreto nº 10.139, de 28 de novem-
bro de 2019 (Relator – Diretor da Controladoria do IFPE). 
 

 
Participantes: 

 

• José Carlos de Sá Júnior, Reitor; 
• Rosana Maria Teles Gomes, Chefe de Gabinete da Reitoria; 
• Assis Leão da Silva, Pró-Reitor de Ensino; 
• Eloá Fernandes, representante da Pró-Reitoria de Extensão; 
• Carlos Augusto Domingos da Silva Sobrinho, Assessor de Políticas Institucionais; 
• David Lima Vilela, Auditor-Chefe; 
• Fellipe Fernandes, Assessor de Comunicação da Reitoria; 

• Juliana Souza de Andrade, Pró-Reitora de Integração e Desenvolvimento 
Institucional; 

• Marco Eugênio Araújo, Diretor de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias; 
• Natália de Santana, Ouvidora-Geral do IFPE; 

• Flávio Albuquerque, Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação em 
exercício; 

• Maria Carolina Bello Cavalcanti da Silva, Assessora de Relações Internacionais; 
• Plínio Guimarães, Diretor de Assistência ao Estudante; 
• Paulo Marcelo Barbosa, Diretor da Controladoria; 
• Rozendo Amaro de França Neto, Pró-Reitor de Administração; 
• Andréa Dacal Peçanha do Nascimento, Diretora-Geral do Campus Afogados da 

Ingazeira em exercício; 
• Daniel Costa Assunção, Diretor-Geral do Campus Cabo de Santo Agostinho; 
• Fagner Santiago, representante da Direção-Geral do Campus Paulista; 
• Adalberto de Souza, Diretor-Geral do Campus Barreiros; 
• José Severino Bento, Diretor-Geral de Educação a Distância; 

• José Roberto Amaral, Diretor-Geral do Campus Garanhuns; 
• Sandra Luppi, representante da Direção-Geral do Campus Olinda; 



 

 

• Marcos Germano, Diretor-Geral do Campus Belo Jardim; 

• Andréa Martins de Lima Antão, representante da Direção-Geral do Campus 
Abreu e Lima; 

• Marivaldo Rosas, Diretor-Geral do Campus Recife; 
• Marlo Santos, Diretor-Geral do Campus Palmares; 
• Renato Santos, representante da Direção-Geral do Campus Vitória de Santo 

Antão; 

• Guilherme Amorim, Diretor-Geral do Campus Ipojuca em exercício; 
• Valdemir Mariano, Diretor-Geral do Campus Pesqueira; 
• Emanuelle de Sales Carmo, Assessoria da Direção-Geral do Campus Belo Jardim; 
• Maria Richely Barbosa de Moura, Secretária Executiva do Gabinete da Reitoria. 

 
 

 O presidente, professor José Carlos, iniciou a reunião após confirmação do 
quórum, e em seguida submeteu a pauta ao pleno, a qual foi aprovada por unanimidade. 
Em seguida, foi realizada a leitura do expediente com as justificativas de ausência dos 
seguintes gestores: pró-reitora de Extensão; diretor de Gestão de Pessoas; diretor-geral 
do Campus Paulista; diretora-geral do Campus Olinda; diretor-geral do Campus Vitória 
de Santo Antão; diretora-geral do Campus Abreu e Lima. Dando início aos pontos da 
pauta, o presidente agradeceu a todos os  envolvidos na elaboração da listagem dos atos 
administrativos vigentes, com vistas à primeira etapa da adequação do IFPE ao Decreto 
nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, e passou a palavra ao diretor da Controladoria 
para tratar do ponto único da pauta, “Minuta da resolução com a listagem dos atos 
administrativos vigentes, com vistas à primeira etapa da adequação do IFPE ao Decreto 
nº 10.139, de 28 de novembro de 2019”. O diretor da Controladoria relembrou a 
metodologia utilizada e agradeceu o empenho coletivo para a construção. Na sequência, 
sublinhou a importância do documento, haja vista a adequação do IFPE à norma externa 
e a oportunidade de organização interna da instituição na elaboração e publicação de 
documentos. Além disso, o diretor sublinhou a importância jurídica daquela listagem, 
uma vez que, com a publicação da resolução, o que não estivesse listado seria 
automaticamente considerado revogado. Ao fim, passou a palavra aos integrantes do 
Comitê de Governança, Riscos e Controles do IFPE (CGRC) para contribuições. O diretor-
geral do Campus Cabo de Santo Agostinho solicitou autorização do CGRC para incluir na 
listagem alguns documentos do campus que estavam ausentes e questionou como se 
procederia com possíveis ausências de documentos na listagem final, após a publicação 
da resolução. Em resposta, o diretor da Controladoria afirmou que os documentos 
poderiam ser convalidados ou republicados por meio de um rito especial. Na sequência, 
o diretor-geral do Campus Pesqueira afirmou que a unidade estava em busca dos 
documentos normativos dos cursos técnicos subsequentes em Edificações e 
Eletrotécnica, assim, solicitava autorização do CGRC para incluí-los na listagem final, 
caso fossem identificados, ou, se fosse o caso, para utilização de rito especial para 
regularização da situação. Na oportunidade, o pró-reitor de Ensino ressaltou que a 
regularização e/ou atualização dos Projetos Pedagógicos de Cursos dos campi estava em 
andamento, e que o caso do Campus Pesqueira, e outros que possam surgir na mesma 
condição, serão providenciados, com prioridade máxima para a aprovação da matriz do 
curso no Conselho Superior do IFPE. A pró-reitora de Integração e Desenvolvimento 
Institucional e o diretor-geral do Campus Cabo de Santo Agostinho sugeriram realizar 



 

 

busca no Q-Acadêmico e no SisTec, pois os atos normativos de autorização de curso 
precisam ser cadastrados nessas plataformas. Em resposta, o diretor-geral do Campus 
Pesqueira afirmou que a equipe do campus estava nessa busca. Continuando a reunião, 
o professor Guilherme Amorim se colocou à disposição para auxiliar no tratamento e 
análise dos dados, por meio de ferramenta tecnológica adequada. Após o diálogo sobre 
a matéria, o documento foi aprovado por 24 (vinte e quatro) votos favoráveis e 1 (uma) 
abstenção, considerando as inclusões a serem realizadas na listagem final pelo diretor-
geral do Campus Cabo de Santo Agostinho e, possivelmente, pelo diretor-geral do 
Campus Pesqueira. Além da aprovação do documento, ficaram definidos, acerca desse 
ponto, os encaminhamentos listados a seguir. 
 

 
Encaminhamentos: 

 
• Os diretores-gerais do Campus Cabo de Santo Agostinho e do Campus Pesqueira 

encaminharão ao CGRC as informações acerca dos documentos dos campi que 
devem ser inseridos na listagem final; 

•  O CGRC deverá expedir recomendação ao Conselho Superior do IFPE para 
estabelecimento de rito especial, em caráter prioritário, para apreciação, 
publicação ou convalidação de documentos que possam surgir após a emissão 
da resolução do CGRC com a listagem dos atos administrativos vigentes do IFPE; 

• O diretor da Controladoria realizará reunião com o professor Guilherme Amorim 
para tratar sobre possíveis contribuições no tratamento e análise dos dados da 
listagem final dos atos administrativos vigentes do IFPE; 

• A resolução do CGRC com a listagem dos atos administrativos vigentes do IFPE 
será submetida a revisão textual e será apreciada, ainda, pela Assessoria de 
Comunicação (Ascom) da Reitoria, para ajustes visando a uma melhor 
apresentação visual do documento. 

 

Nada mais havendo a discutir, foi encerrada a 1ª Reunião Ordinária do Comitê 
de Governança, Riscos e Controles do IFPE de 2021. 

 
 

Maria Richely Barbosa de Moura 
Secretária Titular do Comitê de Governança, Riscos e Controles do IFPE 


