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

plataforma Google Meet, foi realizada a reunião da Unidade de Gestão da Integridade do Instituto 2 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). A sessão foi convocada e 3 

coordenada por Conceição Aparecida Gonçalves Destro, secretária da UGI. Estiveram presentes os 4 

seguintes membros da UGI:   Conceição Aparecida Gonçalves Destro e Sidia Tecchio, da Pró-5 

Reitoria de Desenvolvimento Institucional; Tássio Ambrosi Carraro, da Comissão de Ética;  Grazielle 6 

Marin Leite, da Pró-Reitoria de Administração;  Suelen Patrícia dos Santos, da Coordenadoria de 7 

Correição e Gestão de Processos Disciplinares; e Margô Beatriz Nilsson Ballotin, da Ouvidoria. 8 

Letícia Martins de Martins, Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional, justificou a ausência pois 9 

estava participando de outra reunião no mesmo horário. O reitor do IFRS, prof. Júlio Xandro Heck, 10 

esteve presente na abertura da reunião atendendo ao convite do prof. Amilton de Moura 11 

Figueiredo, Autoridade de Monitoramento. A pauta da reunião foi a seguinte: 1. Monitoramento 12 

da execução das medidas de tratamento dos riscos para integridade; 2. Finalização da revisão do 13 

Plano de Integridade do IFRS; 3. Decreto nº 10.756/2021 – que Institui o Sistema de Integridade 14 

Pública do Poder Executivo Federal; 4. Pesquisa da Integridade - CGU; e5. Newsletter da  15 

Integridade; e 6. e-Prevenção - TCU. Conceição Aparecida Gonçalves Destro abriu a reunião e 16 

passou a palavra ao prof. Júlio Xandro Heck, que cumprimentou os presentes e agradeceu o 17 

convite para participar da reunião. Ele falou sobre a alegria e felicidade que sente em relação ao 18 

trabalho que está sendo desenvolvido pelos membros da UGI. Ressaltou que a estrutura da UGI 19 

promove maior transparência, publicidade, melhoria na apuração de denúncias, auxílio no 20 

combate ao assédio, entre outros. O reitor reforçou a importância do Plano de Integridade do IFRS 21 

e também do Relatório da UGI contendo as atividades desenvolvidas pelos membros e a 22 
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publicização das ações. O reitor assumiu o compromisso de envidar esforços para a consolidação 23 

da UGI como um setor dentro da estrutura organizacional do IFRS, conforme estabelecido pelo 24 

Decreto nº 10.756/2021, o que implica em mudança no Regimento, designação de pessoas para 25 

compor a equipe e estrutura adequada. O reitor ressaltou o protagonismo do IFRS na implantação 26 

várias políticas; como exemplo citou a Política Institucional de Prevenção e Combate ao Assédio e à 27 

Violência. Informou que o IFB entrou em contato com ele para saber mais sobre a referida política, 28 

e inclusive tem um servidor do IFRS colaborando com o IFB para elaboração da sua política de 29 

combate ao assédio. Por fim, o reitor informou que recebeu um ofício da Controladoria Geral da 30 

União sobre a necessidade de trocar a servidora responsável pela Ouvidoria, pois de acordo com o 31 

referido ofício, o servidor só pode assumir a Ouvidoria pelo prazo de três anos, podendo ser 32 

prorrogado por igual período e, no caso do IFRS, a servidora Margo Beatriz Nilsson Ballottin está à 33 

frente da Ouvidoria há sete anos. Desta forma, será efetivada a alteração do responsável, porém a 34 

servidora Margo Beatriz Nilsson Ballottin continuará atuando na Ouvidoria, considerando a 35 

expertise e ótimos serviços prestados. Os membros da UGI agradeceram a presença do reitor e 36 

ressaltaram a importância do apoio da gestão para o desenvolvimento dos trabalhos da UGI, o que 37 

demonstra comprometimento da alta administração com Programa de Integridade. O reitor saiu 38 

da reunião e na sequência iniciou-se a discussão do primeiro tema da pauta: 1. Monitoramento da 39 

execução das medidas de tratamento dos riscos para integridade. Conceição Aparecida Gonçalves 40 

Destro apresentou um quadro com a situação de cada medida de tratamento de riscos para 41 

integridade, ressaltando que a medida de tratamento “Elaborar a Política de Gestão de Riscos” 42 

passou de status de "em andamento" para "implantada". A medida de tratamento “Elaborar a 43 

Política de Segurança de informação do IFRS” continua "em andamento". Já a medida de 44 

tratamento “Quantificar os riscos (químicos, físicos, biológicos) nos ambientes de trabalho, 45 

dando maior confiabilidade aos laudos técnicos de insalubridade” consta como "não iniciada". 46 

Conceição Aparecida Gonçalves Destro irá verificar com Marc Emerim se houve alteração no status 47 

da medida de tratamento. Em seguida os membros decidiram tratar o item 2 da pauta por último e 48 

na sequência trataram sobre item 3. Decreto nº 10.756/2021 – que Institui o Sistema de 49 

Integridade Pública do Poder Executivo Federal; Conceição Aparecida Gonçalves Destro informou 50 

sobre as principais alterações prevista no referido Decreto, principalmente quanto à estrutura da 51 

UGI. Conceição Aparecida Gonçalves Destro irá encaminhar aos membros da UGI, até amanhã, o 52 

quadro com as alterações estabelecidas pelo Decreto nº 10.756/2021. Após, foi discutido o item 4. 53 
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Pesquisa da Integridade – CGU - Conceição Aparecida Gonçalves Destro informou que duzentos e 54 

cinquenta servidores do IFRS responderam à pesquisa; o IFRS ficou em quarto lugar entre as 55 

Instituições Federais de Ensino. Passou-se em seguida ao item 5. Newsletter da  Integridade - 56 

Conceição Aparecida Gonçalves Destro informou que o próximo tema a ser divulgado no 57 

informativo será: “Denúncia e Proteção ao Denunciante”. Os servidores Margo Beatriz Nilsson 58 

Ballottin e  Tássio Ambrosi Carraro se prontificaram a elaborar um texto institucional  sobre o tema  59 

para ser incluído na próxima edição da newsletter.  Em seguida foi discutido o item 6. e-Prevenção 60 

- TCU. Conceição Aparecida Gonçalves Destro informou que foi respondido o questionário de 61 

autoavaliação do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) implantado pelo Tribunal 62 

de Contas da União (TCU) para avaliar as instituições públicas do Brasil. Conceição Aparecida 63 

Gonçalves Destro informou ainda que após a finalização do questionário, foi gerado um relatório 64 

pelo sistema e, de acordo com o resultado do relatório, o TCU irá encaminhar um Plano de Ação 65 

para o IFRS. Ficou decidido que será agendada reunião com os membros da UGI após recebimento 66 

do Plano de Ação do TCU. Em seguida o assunto tratado foi a necessidade de alteração da portaria 67 

de designação dos membros da UGI, em virtude da alteração dos membros da Comissão de Ética, 68 

da Ouvidoria e do Acesso à Informação. Ficou decido que Conceição Aparecida Gonçalves Destro 69 

irá solicitar ao Gabinete a emissão de nova portaria de designação da UGI após a definição do novo 70 

servidor que ficará responsável pela Ouvidoria. Por fim, os presentes trataram sobre o item 2. 71 

Finalização da revisão do Plano de Integridade do IFRS. Os membros presentes na reunião 72 

realizaram algumas alterações na minuta, mas ainda faltam definir os risco para algumas medidas 73 

de tratamento e revisar algumas partes do texto. Considerando que nem todos os membros da UGI 74 

estavam presentes na reunião, decidiu-se prorrogar o prazo pra finalização da minuta do novo 75 

Plano de Integridade até o dia vinte de nove de novembro do presente ano. Após a finalização, 76 

será encaminhada ao reitor para aprovação. Nada mais havendo a ser tratado, a secretária da UGI, 77 

Conceição Aparecida Gonçalves Destro, declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, 78 

Conceição Aparecida Gonçalves Destro, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, segue por 79 

mim datada e pelos presentes assinada. Bento Gonçalves, vinte e dois de setembro de dois mil e 80 

vinte e um.  81 

 
Conceição Aparecida Gonçalves Destro_______________________ 

Júlio Xandro Heck ______________________________________ 



4 

 

Grazielle Marin Leite ______________________________ 

Margô Beatriz Nilsson Ballottin _______________________ 

Sidia Tecchio _____________________________ 

Suelen Patricia dos Santos ___________________ 

Tassio Ambrosi Carraro _______________________ 

 


