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Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, através da 1 

plataforma Google Meet, foi realizada a Reunião Online da Unidade de Gestão da Integridade do 2 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). Estiveram 3 

presentes os seguintes membros da Unidade de Gestão da Integridade:  Amilton de Moura 4 

Figueiredo, Autoridade de Monitoramento; Tássio Ambrosi Carraro, Comissão de Ética; Letícia 5 

Martins de Martins, Pró-Reitora Adjunta de Desenvolvimento Institucional; Conceição Aparecida 6 

Gonçalves Destro, Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional; Luzia Kasper, Comissão de Ética; 7 

Cíntia Tavares Pires da Silva, Gabinete do Reitor/Acesso à Informação;  Grazielle Marin Leite, Pró-8 

Reitoria de Administração;  Sidia Tecchio, Pró- Reitoria de Desenvolvimento Institucional; Suelen 9 

Patrícia dos Santos, Coordenadoria de Correição e Gestão de Processos Disciplinares. A pauta da 10 

reunião foi a seguinte: 1. Monitoramento e gerenciamento das medidas de tratamento de riscos 11 

à integridade;  2. Revisão do Plano de Integridade - definição das novas medidas de tratamento 12 

de riscos à integridade do IFRS; 3. Apontamentos da Terceira Reunião Técnica das UGI’s – CGU; 4. 13 

Resultado do Projeto Valores do Serviço Público – CGU e OCDE; 5. Campanha 14 

#IntegridadeSomosTodosNós; 6. Informes. A Reunião foi aberta pela Pró- Reitora Adjunta Letícia 15 

Martins de Martins, que iniciou o primeiro assunto da pauta, comentando que em relação à 16 

medida “Elaborar a Política de Segurança de Informação do IFRS”, já foram feitas duas reuniões 17 

sobre o tema, e indicando que existe a ideia de se reunir as políticas de segurança e de gestão de 18 

riscos, e que logo irão ser trabalhadas.  Juntamente com a servidora Conceição Aparecida 19 

Gonçalves Destro, fez a revisão de todas as medidas de tratamento de riscos à integridade, 20 

mostrando em quais partes não houve mudança do ano passado para o ano atual e o que 21 

modificou. Ficou decido que as medidas de tratamento que não foram implantadas, devem ser 22 
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inseridas no novo quadro de riscos para a integridade. Na sequência, houve a revisão do quadro 23 

dos novos riscos para a integridade, com revisão de prazo, status e outros detalhes. Foram 24 

definidas as novas medidas de tratamento de riscos à integridade do IFRS; devendo aguardar a 25 

publicação do Decreto da Integridade, previsto para os próximos dias, para finalizar a revisão do 26 

Plano e encaminhar ao reitor para aprovação. Foram apresentados pela servidora Conceição 27 

Aparecida Gonçalves Destro, os apontamentos da Terceira Reunião Técnica das UGI’s, e também 28 

fez uma abordagem sobre a Campanha #IntegridadeSomosTodosNós. Com o intuito de criar, cada 29 

vez mais, uma cultura de integridade na instituição, Conceição Aparecida Gonçalves Destro, 30 

solicitou a colaboração dos membros da Unidade para que se comprometam com a disseminação 31 

da campanha #IntegridadeSomosTodosNos e prepararem texto informativo, relacionados aos seus 32 

respectivos temas, para acrescentar às próximas edições da Newsletter da Integridade. Ressaltou a 33 

inda a importância do apoio e comprometimento da Alta Administração para a disseminação da 34 

cultura de integridade. Conceição Aparecida Gonçalves Destro apresentou o resultado do Projeto 35 

Valores do Serviço Público – CGU e OCDE, destacando que os valores do serviço público federal 36 

devem ser trabalhados juntamente com os valores do IFRS definidos no PDI. Conceição Aparecida 37 

Gonçalves Destro informou ainda que a CGU irá iniciar no próximo mês, a avaliação dos Programa 38 

de Integridade dos órgãos. Conceição Aparecida Gonçalves Destro informou que há a necessidade 39 

de correção do ato legal de aprovação do Plano de Integridade do IFRS. Ficou decidido que a 40 

correção deverá ser realizada com a aprovação da nova versão do Plano de Integridade. Conceição 41 

Aparecida Gonçalves Destro informou que está redigindo o Relatório da UGI/2020 e solicitou que 42 

os membros da UGI enviem à Secretaria de Unidade de Gestão da Integridade as informações 43 

complementares que serão solicitadas, tais como: dificuldades, avanços e desafios de cada área, 44 

desde a implantação do Programa de Integridade até hoje. Informou ainda que o referido relatório 45 

deverá ser aprovado pelos membros da UGI e posteriormente encaminhado ao Reitor. A Pró- 46 

Reitora Adjunta Letícia Martins de Martins fez a divulgação do novo banner do site do IFRS 47 

(Transparência e Prestação de Contas). Posteriormente, foram feitas algumas considerações finais. 48 

Nada mais a ser tratado, a Autoridade de Monitoramento e Pró- Reitor de Desenvolvimento 49 

Institucional do IFRS, Amilton de Moura Figueiredo, declarou encerrada a reunião. E, para constar, 50 

eu, Sidia Tecchio, membro suplente da Unidade de Gestão da Integridade, lavrei a presente ata, 51 

que, após lida e aprovada, segue por mim datada e pelos presentes assinada. Bento Gonçalves, 52 

vinte e oito de maio de dois mil e vinte e um.  53 
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