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Data: 14/3/2022

Horário: 9h
Local: Reunião remota
Pauta: 1-Proposta de cronograma – Digitalização dos processos em tramitação (Legado sico e nato-
digital) (Relatora: Pró-Reitora de Integração e Desenvolvimento Ins tucional do IFPE); 2-Implantação do
SEI no IFPE (Relatora: Pró-Reitora de Integração e Desenvolvimento Ins tucional do IFPE); 3-Relatório da
Comissão Permanente de Gestão e Conservação de Energia (Relator: Representante do Departamento de
Obras e Projetos do IFPE); 4-Constituição da Comissão para Elaboração da Política de Governança do IFPE.
 

 

Participantes:
 

· José Carlos de Sá Junior, Reitor;
· Rosana Maria Teles Gomes, Chefe do Gabinete da Reitoria;
· Assis Leão da Silva, Pró-Reitor de Ensino;
· Carlos Henrique Praeiro, Pró-Reitor de Extensão em exercício;
· Juliana Souza de Andrade, Pró-Reitora de Integração e Desenvolvimento Institucional;
· Mário Antonio Alves Monteiro, Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação;
· Rozendo Amaro de França Neto, Pró-Reitor de Administração;
· Carlos Augusto Domingos da Silva Sobrinho, Chefe do Departamento de Comunicação;
· Emmanuel Freitas, Diretor de Gestão de Pessoas;
· José Bento da Silva, Diretor-Geral de Educação a Distância;
· Marco Eugênio Araújo, Diretor de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias;
· Maria Carolina Bello Cavalcanti da Silva, Chefe do Departamento de Relações Internacionais;
· Nathalia da Mata Atroch, Diretora de Assistência ao Estudante;
· Paulo Marcelo Santana Barbosa, Diretor da Controladoria;
· Virgínia Gouveia, Chefe do Departamento de Obras e Projetos;
· Bruno Jatobá Lins, Engenheiro do Departamento de Obras e Projetos;
· Daniel Costa Assunção, Diretor-Geral do Campus Cabo de Santo Agostinho;
· Diogo Lopes da Silva, Diretor-Geral do Campus Palmares;
· George Alberto Gaudêncio de Melo, Diretor-Geral do Campus Paulista;
· Adalberto de Souza Arruda, Diretor-Geral do Campus Barreiros;
· Lincoln Santos, Diretor-Geral do Campus Igarassu em exercício;
· Janderson Emmanuel de Sousa Santos, Diretor-Geral do Campus Jaboatão dos Guararapes;
· Belrismar Bidô Alvarenga, Diretor-Geral do Campus Afogados da Ingazeira em exercício;
· Luciana Tavares, Diretora-Geral do Campus Olinda;
· Marcos Antônio Germano do Nascimento, Diretor-Geral do Campus Belo Jardim;
· Roberto Amaral, Diretor-Geral do Campus Garanhuns;
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· Maria de Fátima Cabral, Diretora-Geral do Campus Abreu e Lima;
· Mauro França, Diretor-Geral do Campus Vitória de Santo Antão;
· Valdemir Mariano, Diretor-Geral do Campus Pesqueira;
· Viviane Lucy de Souza, Diretora-Geral do Campus Ipojuca; e
· Iana Oliveira do Carmo, Secretária Executiva do Gabinete da Reitoria.

 

O presidente do colegiado, professor José Carlos, iniciou a reunião, após confirmação do quórum,
submetendo a pauta à aprovação do pleno, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi realizada
a leitura do expediente, com as jus fica vas das ausências da pró-reitora de Extensão e da diretora-geral
do Campus Afogados da Ingazeira. Dando início à ordem do dia, o presidente passou a palavra à pró-
reitora de Integração e Desenvolvimento Ins tucional para relatar o ponto de pauta “Proposta de
cronograma – Digitalização dos processos em tramitação (Legado sico e nato-digital)”. A relatora expôs a
necessidade de se cons tuir a comissão que cuidaria do processo de digitalização até março de 2022, sob
a supervisão da Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Ins tucional (Prodin). Ela explicou, ainda, a
necessidade de essa comissão ser cons tuída, preferencialmente, por profissionais de Arquivologia. Após
as considerações, o cronograma foi submetido ao pleno e aprovado por unanimidade.

 
 

Encaminhamentos:
 

· Constituir a comissão que cuidará do processo de digitalização do legado;
· Fazer um mapeamento para verificar quantos campi estão sem profissionais de Arquivologia e

identificar os possíveis servidores que poderiam colaborar com a comissão nesses casos.
 
 
Dando con nuidade aos itens da pauta, a pró-reitora de Integração e Desenvolvimento

Ins tucional relatou o ponto 2, “Implantação do SEI no IFPE”. A pró-reitora comunicou que a meta para
2022 já havia sido a ngida, mas chamou atenção para o número de servidores que ainda não estavam
u lizando o Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Os gestores solicitaram que fosse verificada a
possibilidade de alguns processos restritos, considerados mais delicados, serem tratados com maior
cautela, aumentando o seu grau de restrição. Seguindo, a relatora propôs a realização de um novo curso
SEI, a acontecer em reunião extraordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), o qual
seria ministrado por um servidor do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), e
pediu a manutenção do SEI como prioridade ins tucional, tendo sido ambas as solicitações aprovadas
pelo pleno.

 
 

Encaminhamentos:
 

· Emi r uma instrução norma va limitando o acesso aos processos considerados sensíveis — como os
que tratam de questões de saúde de servidores e estudantes — e fazer um levantamento para
iden ficar quais outros processos poderiam ter essa classificação e como seriam tratados dentro
ou fora do SEI;

· Iniciar a padronização pela Reitoria e, a par r dos impactos, o CGRC avaliará as alterações ou os
ajustes que precisarão ser feitos.

 
 
Em seguida, o representante do Departamento de Obras e Projetos relatou o ponto 3, “Relatório da
Comissão Permanente de Gestão e Conservação de Energia”. O relator informou que , entre os meses de
setembro e outubro de 2021, a Comissão fez visitas técnicas aos campi com a finalidade de fazer o
levantamento de todos os potenciais de redução de energia elétrica, comparando com o mesmo período
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de 2019, com entrega de relatórios a todas as unidades. Ele explicou que as a vidades não foram
finalizadas e que seriam mantidas até a apresentação do relatório final, prevista para abril de 2022. Entre as
ações executadas até aquele momento, destacou a contratação da empresa Vitales Engenharia, mediante
chamada pública, tendo por obje vo concorrer aos valores que são disponibilizados pela Neonergia
Pernambuco para troca de equipamentos e outras ações de eficiência energética que poderiam beneficiar o
Ins tuto. Por fim, expôs que a empresa atenderia aos Campi Afogados da Ingazeira, Barreiros, Belo Jardim,
Garanhuns, Pesqueira e Recife.
 
 

Encaminhamentos:
 

· Manter a apresentação do relatório final para o mês de abril de 2022, conforme expresso no § 4º do
art. 3º do Decreto nº 10.779, de 25 de agosto de 2021.

 
 

Avançando, o reitor relatou o ponto 4, “ Cons tuição da Comissão para Elaboração da Polí ca de
Governança do IFPE”. Ele explicou que a ins tuição dessa comissão era uma das metas previstas no Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI) para 2022. Em seguida, solicitou ao diretor da Controladoria e à pró-
reitora de Integração e Desenvolvimento Ins tucional que expressassem a relevância daquela polí ca para
a ins tuição. Concluindo, foi deliberado pelo pleno que a Comissão seria composta pelos representantes da
Controladoria, do Gabinete da Reitoria, da Secretaria Execu va do CGRC, da Diretoria de Avaliação e
Desenvolvimento de Tecnologias (DADT), da Prodin, da Pró-Reitoria de Administração (Proad), da Direção-
Geral do Campus Igarassu e da Direção-Geral do  Campus Pesqueira.
 
 

Encaminhamentos:
 

· Emitir a resolução que designará a Comissão para Elaboração da Política de Governança do IFPE.
 
 
Finalizando, o presidente submeteu a ata da 4ª Reunião Ordinária de 2021 do CGRC, realizada no dia  6 de
dezembro de 2021, ao parecer do pleno, que a aprovou por unanimidade.
 

Nada mais havendo a discu r, foi encerrada a 1ª Reunião Ordinária de 2022 do Comitê de
Governança, Riscos e Controles do IFPE.

 
 

IANA OLIVEIRA DO CARMO
Secretária Suplente do Comitê de Governança, Riscos e Controles do IFPE

Documento assinado eletronicamente por Iana Oliveira do Carmo , Secretária Executiva, em
17/11/2022, às 11:25, conforme art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0377524 e o
código CRC F06A5436.
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